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

Близо 170 000 млади 
хора у нас нито учат, 
нито работят,  
сочи доклад на ОИСР 

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Лорета Колева, началник на РУО – 
Враца: Едва 22% от зрелостниците 
в областта започват работа 
по специалността, затова сме 
извели като регионален приоритет 
подобряване качеството  
на професионалната подготовка
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Катя Стоилова, директор  
на Регионалния център  
за подкрепа на процеса  
на приобщаващо образование – 
Пловдив: Амбицията ни е да направим 
STEAM кабинет, който да отговаря  
на потребностите и възможностите  
на нашите деца

Математическият 
елит на среща в Трявна
Ученическата секция отново е част  
от пролетната конференция на СМБ

Тенденциите в STEM образованието и 
развиването на STEM компетентности, 
ролята на учителя по математика и на 
учебните програми за формиране на мате-
матическа компетентност у обучаващите 
се. Това са част от темите, които ще се 
обсъждат по време на 51-вата пролетна 
конференция на Съюза на математиците 
в България от 5 до 9 април в Трявна. След 
двугодишно прекъсване заради пандемия-
та част от международния форум ще е и 
Ученическата секция на конференцията. 
В нея ученици ще могат да представят 
собствени разработки по научни теми в 
областта на математиката, информатиката 
и информационните технологии.

Вестник „Аз-буки“ е медиен партньор 
на научния форум.

Конференцията ще бъде открита с 
церемонията по връчване на годишните 
награди на фондация „Кирил и Методий“ 
и СМБ за учители с най-голям принос в 
откриването и развитието на млади талан-
ти в областта на математиката и информа-
тиката. В различни тематични панели на 
научната среща ще се обсъждат широк 
кръг от теми – от решаването на чисто 
математически проблеми до начините 
за повишаване квалификацията и моти-
вацията на учителите. Дали учениците 
знаят верния отговор по време на тест, или 
налучкват, след като „отсеят“ малко веро-

ятните – темата е част от доклад, базиран 
на анализ на резултати от изпитване на 
ученици чрез тестове с избираем отговор. 
Ще се говори и как прилагането на STEM 
модела в училищната практика променя 
професионалния профил на съвременния 
учител – на база на изследване, провоки-
рано от наблюдаваното през последните 
години изоставане на учениците по мате-
матика и природни науки. 

Ще бъдат представени идеи за сис-
тематизиране на задачи за решаване на 
геометрични проблеми, както и начини 
за разширяване на кръгозора в час по 
математика. 

На стр. 2

След прекъсване от две години XII зимен университет и Университетските зимни игри събират над 350 студенти.  
Те се включват в състезания по ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски бягане, ски рали, бърза шейна 

 и снежна щафета. Организатори са Националното представителство на студентските съвети  
и Асоциацията за университетски спорт „Академик“
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През 2000 г. Институтът по 
математика и информатика – БАН, 
с подкрепата на Съюза на матема-
тиците и фондациите „Еврика“ и 
„Св.св. Кирил и Методий“ създават 
Ученическия институт. Така, малко 
повече от век след откриването 
си, Институтът прави поредната 
стъпка в своето развитие като 
водещ център не само за изследвания, 
но и за подготовка на висококвалифи-
цирани кадри. А за това са необходими 
мотивирани и отлично подготвени 
учители с мисия да откриват младия 
талант и да работят с него. С това 
се заемат световноизвестни имена 
не само от БАН, но и от Алма матер 
и Пловдивския университет. Летни 
школи, проектни разработки, участия 
в национални и международни форуми 
и конкурси – това е само малка част 
от богатата палитра в работата с 
младите таланти.

Примерът на математиците тър-
пи развитие и през 2014 г. БАН създава 
Ученически институт за подкрепа на 
децата с интереси във всички области 
на науката и изкуствата. Над 380 
проекта на повече от 500 ученици от 
над 36 града в страната са рецензи-
рани от специалисти и представени 
пред публика. Дадени са над 300 научни 
консултации. 

През 2017 и 2018 г. УчИ – БАН, е 
подкрепен и по линия на дейността 
„Въвеждане на съвременни методи 
в образованието и работата с 
младите таланти“. Само в рамките 
на проекта „Малки учебно-изследова-
телски общности“ приблизителният 
брой на косвено обхванатите ученици 
надвишава 940, над 40 учители и поне 
100 родители.

Съвместната програма на МОН и 
БАН „Образование с наука“ е следва-
щата стъпка в създаването на цели 
школи от млади изследователи. Дър-
жавата и науката са категорични – 
въвеждането на иновативни практики 
и методи в обучението е от първо- 
степенна важност за образованието. 
А трябва ли да си напомняме, че само 
образованата нация има шанс в света 
на нови и нови предизвикателства.

збучни 
истини

Татяна ДИКОВА
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Българчета 
даряват за неделни 
училища в Украйна
В кампанията на МОН се включват  
776 образователни институции

242,6 млн. лв.  
за националните програми

От стр. 1
Ще се проведе и дискусия 

за значимостта на професия-
та „Учител по математика“, 
за качеството на учебните 
програми по математика и 
ролята им за формиране на 
математическа компетент-
ност. Ще бъде организиран 
и квалификационен курс за 
учители. Специален панел 
ще припомни приноса на 
известни български учени, 
сред които акад. Благовест 
Сендов, Васил А. Попов, 
Дочо Дочев, Йохан Давидов.

Важна част от организи-
раната от Съюза на мате-
матиците в България сре-
ща ще е подновената след 
двугодишно прекъсване 

заради ковид пандемията 
Ученическа секция. По 
време на заседанията ще се 
разглеждат разработки на 
ученици от горния курс по 
математика и информатика. 
Това ще даде възможност 
на младите ни таланти да 
дискутират своите разра-
ботки с представители на 
академичните и научните 
среди.  

Математическият...

Общо 242,6 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани през тази 
година в предучилищното 
и училищното образование 
чрез 21 национални про-
грами. Министерството на 
образованието и науката 
публикува проектите им 
за обществено обсъждане, 
като в окончателния вариант 
две от програмите са нови, 
други са обогатени с още 
модули. Някои от минало-
годишните програми със 
сходни дейности пък са обе-
динени, съобщават от МОН.

Новата Национална про-
грама „Заедно в изкуствата 
и спорта“ ще инвестира 
90 млн. лв. в личностното 
развитие на учениците чрез 
занимания с колективни 
спортове и изкуства. Освен 
учители в заниманията с 
децата могат да се вклю-
чат професионалисти от 
танцовото, музикалното и 
театралното изкуство, както 
и треньори по различни ви-
дове спорт. Очаква се до 70 
000 ученици да участват в до 
6000 групи и отбори.

С 10 млн. лв. по друга-
та нова програма – „Под-
крепа на образователните 
медиатори и социалните 
работници“, ще се осигурят 
възнагражденията на не 
по-малко от 900 медиатори 
и социални работници – 
както вече назначени, така 
и нови. Ще се финанси-
рат също дейности с поне  
50 000 родители от уязвими 
групи и без отношение към 

образованието. Целта е тех-
ните деца да влязат в детски 
градини или училища.

Програмата „Иновации 
в действие“ е разширена и 
допълнена. По нея ще се 
разработят методика и обу-
чителни ресурси за STEM 
образование. Те ще бъдат 
приложени във вече изгра-
дените STEM центрове в 
263 училища в страната и 
в други 1980 училища, в 
които ще се изградят STEM 
центрове по Националния 
план за възстановяване и 
устойчивост. По същата 
програма училищата ще об-
менят успешни иновативни 
практики, ще се закупуват 
материали, учебни средства 
и пособия за прилагане на 
иновативни методи на пре-
подаване.

За втора година чрез На-
ционалната програма „От-
ново заедно“ ще бъдат оси-
гурени средства – общо 22,6 
млн. лв., за туристически 
пътувания за ученици от I 
клас до XI клас за преодо-
ляване на негативните по-
следици от неприсъственото 
обучение и пандемията от 
COVID-19. Продължава и 
изпълнението на досегаш-
ните национални програми.

Бележки, становища и 
предложения по проектите 
могат да бъдат изпращани 
към отдел „Политики за 
стратегическо развитие“ – 
МОН (n.nencheva@mon.bg)  
до 26 април 2022 г. включи-
телно.  

Ученици от 776 учи-
лища събраха помощи 
за своите връстници в 
Украйна, съобщават от 
Министерството на об-
разованието и науката. Те 
се включват в дарител-
ската кампания на МОН 
в помощ на 63 български 
неделни училища. В тях 
учат 10 000 деца от Ки-
евска, Одеска, Лвовска, 
Николаевска и Запорожка 
област.

Най-активни са обра-
зователните институции 
в Стара Загора, където в 
кампанията се включват 
80 училища. В Пазарджик 
участват 77, в София-град 
– 72, в Бургас – 70. Само 
за седмица българските 
ученици са събрали хиги-
енни материали, учебни 
пособия, раници и па-

рични помощи. В Стара 
Загора учениците правят 
не само индивидуални 
дарения, но организират 
и благотворителни базари. 
В Нови пазар изработват 
декоративни материали в 
часовете, а със събраните 
от продажбата им сред-
ства подпомагат недел-
ните училища в Украйна.

Във Видин учители и 
служители от ОУ „Епис-
коп Софроний“ са събра-
ли 320 лв., за да закупят 
необходимите предметни 
дарения. В Благоевград 
към помощите учениците 
добавят картички с по-
желания за мир и здраве.  
В Монтана, Враца и Плов-
див ръка на българчетата 
в Украйна подават и най-
малките дарители от дет-
ските градини.

Училищата предават 
събраните помощи в об-
ластните структури на 
Българския Червен кръст, 
след което те ще бъдат 
транспортирани до Украй-
на. По указание на БЧК, 
свързано със специални-
те условия за износ на 
хуманитарна помощ под 
формата на хранителни 
продукти, МОН спря да 
събира храни за неделните 
училища в Украйна. Учи-
лищата, в които са пос- 
тъпили такива дарения, 
ги пренасочват към вече 
пристигналите в България 
украинци.

Отделно от кампанията 
на МОН някои училища 
вече помагат на потърси-
лите закрила от войната 
в нашата страна – в часо-
вете по учебна практика 

гимназистите от Про-
фесионалната гимназия 
по туризъм във Варна 
например всекидневно 
приготвят храна за бе-
жанци.

Родителите на 365 ук-
раински деца и младежи 
са подали заявления за 
включване в българската 
образователна система 
към края на миналата сед-
мица. В училище или дет-
ска градина вече са приети 
98 от тях. При останалите 
се изчаква получаването 
на правен статут и изясня-
ването на здравния статус 
според изискванията на 
Министерството на здра-
веопазването. Най-много 
украинци са пожелали да 
продължат образованието 
си в област Бургас – 223.  

Общо 153 училища от различ-
ни населени места се включват в 
инициативата на Министерството 
на образованието и науката „Учи-
лище без агресия“, съобщават от 
МОН. Директори споделят 164 
добри практики за превенция и 
преодоляване на рискови ситуа-
ции. Включват се и 32 ученици 
от III до XI клас, които разказват 
писмено за реални събития, в 
които са участвали или на които 
са станали свидетели. Текстовете 
са анонимни.

Авторите на всички изпратени 
ученически есета са се справили 
отлично със задачата да опишат 
конкретна случка през своите и 
през очите на други участници – 
на агресора, на пострадалия, на 
снималия или публикувалия клипа 
с насилие в интернет. Те описват 

емоционално случаи на тормоз в 
училище. Най-много са участни-
ците от областните градове – 47%.  
Активни са и учениците от по-
малките градове – 38%, а 15% 
от есетата пристигат от села. От 
споделеното става ясно, че децата 
стават свидетели на агресия още в 
основното училище. В около една 
трета от случаите в прогимназията 
тормозът в училище вече е хрони-
чен проблем. 

Училищата се борят с агреси-
ята според възможностите си, 
като не липсват добри практики. 
Например в СУ „Христо Ботев“ в 
благоевградското село Вълкосел 
при решаването на конфликти 
активна роля играе Ученическият 
съвет. Членовете му са обучени 
да реагират, намесват се и търсят 
помощ на момента от дежурен 

учител, педагогически съветник 
или най-близкия възрастен. В учи-
лището има кутия, в която децата 
анонимно споделят своите емоции 
и проблеми, като посочват само 
класа си. Така педагогическият 
съветник или класният ръково-
дител могат да помогнат бързо и 
целенасочено.

МОН ще съдейства споделе-
ните добри практики да стигнат 
до повече училища. Обменът на 
идеи и опит ще помогне да бъдат 
предотвратени повече случаи 
на агресия в училище, както и 
да се предприемат по-адекватни 
действия за реакция при насилие 
и тормоз.   

Най-добрите ученически ис-
тории ще бъдат публикувани в 
профила на МОН в социалните 
мрежи.  

Споделен опит срещу агресията

Единайсетокласничката Катрин 
Евтимова от ПГ „Ив. Хаджиенов“ в Ка-

занлък е най-добра при заваряването 
с топим електроден тел в активен 
защитен газ в националния кръг на 

състезанието „Най-добър млад завар-
чик“. Първи в ръчното електродъгово 

заваряване е Елиаким Стефанов  
от ПГ „Ст. Караджа“ – Елхово. 

Отборът на ПГМЕЕ – Бургас, печели 
във втория етап на състезанието 

– представяне и защита на предва-
рително изработена артинсталация 

на тема „Зелени технологии от 
бъдещето“. Втори са възпитаниците 
на ПТГ „Н. Вапцаров“ – Враца, а трети 
– тимът на ПГ „Ст. Караджа“ в Елхово. 

В състезанието, което МОН и пред-
ставители на бизнеса организират за 
трети път, участват 20 ученици от 

10 професионални гимназии. Проявата 
се провежда във фирма „НЕКСАС“ 

ЕООД в столичния кв. „Челопечене“  
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Държавата ще плати  
827 378 лв. на семейства, за 
чиито деца не е осигурено мяс-
то в детска градина. От тях  
823 784 лв. ще бъдат преведени 
на Столична община, а 3594 лв. 
– на община Пловдив.

С това решение на прави-
телството се компенсират 
разходи за отглеждане и обуче-
ние на децата през последните два месеца на 2021 г. и през 
първите два месеца на 2022 г. В края на миналата година в 
столицата право на такова обезщетение са имали родите-
лите на 734 деца, а в началото на тази – на 820. В Пловдив 
ще се платят компенсации за три деца за ноември и декем-
ври 2021 г. и за четири – за януари и февруари на 2022 г.

Законът за предучилищно и училищно образование поз-
волява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до 
постъпването им в първи клас, които не са приети в детска 
градина поради липса на места.
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Педагози оценяват 
програмите  
от I до X клас 

За апотропейната функция 
на езика в днешно време

Илияна ГАРАВАЛОВА*

Всички си спомняме от часовете в училище, че 
езикът може да се използва с предпазваща функция, 
породена от вярата в магическите сили на словото. 
Тя се проявява и в опита да се защитим от страшните 
болести, като ги наричаме с безобидни и дори нежни 
имена. Така чумата става „оная със сукмана“, тубер-
кулозата е „блага“ или „убава“, шарката е „сладка и 
медена“ или „баба Шарка“, защото бабите не могат 
да са лоши. Малко познатият термин апотропеен оз-
начава ‘предпазващ от беди’ и както може би предпо-
лагате, е зает от гръцки.

През последните две години в ежедневието ни при-
съства страшна болест – КОВИД-19, а медиите ни за-
ливат с информация за нови щамове, огромен брой за-
болели и починали. В някои краища хората се опитват 
да „умилостивят“ новата болест посредством начина, 
по който я назовават. Така в Павликенско някои хора 
съкращават названието на КОВИД-19 до кови, чийто 
завършек в българския език предполага среден род, 
който се асоциира с малки и безобидни същества като 
дете, куче, коте и др. Регистриран е разговор, в кой-
то един от събеседниците пита: „От какво си болен? 
Кови?“. Това съществително се членува с характерния 
за среден род определителен член -то (който с редук-
ция на гласната „о“ звучи -ту), например: къту доди 
ковиту; ръзбулях съ от ковиту; уткакту живейм с ко-
виту и др. По-честото използване на членувани форми 
подсказва, че назоваваното понятие е добре познато и 
„близко“ на хората, което е начин за създаване на чув-
ство за сигурност и безопасност.

Трябва да се има предвид, че това название на ко-
вид има диалектен характер и следва да се избягва при 
официално общуване.

*Д-р Илияна Гаравалова e доцент в Института 
за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при 
Българската академия на науките.

Подходящи ли са за съ-
ответната възраст на уче-
ниците и разбираеми ли са 
за тях темите и термините в 
учебния материал, включен 
в учебните програми? До 
каква степен се усвояват 
новите знания? Постигат 
ли се очакваните резултати? 
Достатъчно ли са между-
предметните връзки? Това 
са част от въпросите, които 
Министерството на обра-
зованието и науката задава 
на учителите по общооб-
разователни предмети от  
I до X клас в цялата страна, 
съобщават от МОН.

Педагозите ще могат да 
оценяват учебните програми 
по предметите, които пре-
подават, до 8 април 2022 г.  
Те ще имат възможност да 
посочат и причините за не-
ефективното им прилагане 
и да дадат предложения за 
подобряването им. Участие-
то е доброволно.

Мненията ще се събират 
чрез електронни анкети, пуб-
ликувани в портала https://
edu.mon.bg/. Желаещите да 

ги попълнят, трябва да вля-
зат с личните си профили 
в секцията „Приложения/
Указания“. За всяка учеб-
на програма има отделен 
формуляр. Преподавателите 
трябва да дадат оценка само 
за предметите, които препо-
дават, и за класовете, в които 
имат часове през настоящата 
учебна година.

Резултатите от проведе-
ното проучване ще бъдат 
обобщени автоматично, за-
пазвайки анонимността на 
участниците. Данните ще 
бъдат предоставени на работ-
ните групи към МОН, които 
правят цялостен преглед 
на учебното съдържание. 
В тях са включени повече 
от 170 учители, методици и 
психолози.

Предстои МОН да направи 
и анонимно допитване до 
учениците от III до X клас, 
за да провери доколко сло-
жен им се струва учебният 
материал. Анкетата ще се 
разпространява чрез учени-
ческите съвети и също ще се 
попълва по желание.  

Националният STEM 
център с нова сграда
За изграждане на три регионални бази 
ще бъдат вложени 20,4 млн. лв.  
по Националния план за възстановяване

Националният STEM 
център ще бъде разполо-
жен на територията на 
Учебния център на МОН, 
който ползва имот държав-
на собственост в София, 
близо до Парк-хотел „Мос-
ква“. На територията на 
имота ще бъде изградена 
изцяло нова сграда, съоб- 
разно световни стандарти 
за подобни образователни 
и научноизследователски 
комплекси. Това стана ясно 
от отговор на министъра на 
образованието и науката 
акад. Николай Денков на 
парламентарния контрол.

Сградата ще има площ 
от 3600 кв. м, като в нея ще 
бъдат разположени лабора-
тории и зали за обучение. 
Ще има и топла връзка 
към работилница и прос-
транство за състезания, 
олимпиади и научни па-
наири, както и споделено 
работно пространство от 
около 700 кв.м.

„Националният STEM 
център ще бъде основният 
доставчик на професио-
нално развитие за учите-
лите в областта на науката, 
технологиите, инженер-
ството и математиката. 

Центърът ще координира, 
подпомага и консултира 
изграждането и развитието 
на STEM среда във всяко 
българско училище, като 
създава модел за учене, 
квалификация, работа с 
научноизследователски 
методи и инструменти. 
Дейностите на Центъра 
имат за цел да дадат въз-
можност на всички млади 
хора за мотивация и кари-
ерно развитие в областта“, 
заявява министър Денков.

В допълнение към На-
ционалния STEM център 
се създават 3 регионални 
STEM центъра, които ще 
го подпомагат, като осигу-
ряват условия за органи-
зиране и провеждане на 

конгреси, конференции, 
семинари и обучение на 
учители и други, както и 
на подготовка на деца и 
ученици за участие в на-
ционални и международни 
олимпиади, състезания, 
конкурси и други форми 
на занимания по интереси. 

Регионалните STEM 
центрове ще бъдат из-
градени върху същест-
вуващи ученически бази 
– Националния детски 
комплекс в село Ястреби-
но, Националния детски 
екологичен комплекс в 
село Ковачевци и такъв в 
град Хисаря. За пълното 
възстановяване – ремонт, 
обзавеждане и оборудване, 
на трите бази са заложени 
20,4 млн. лв. в Национал-
ния план за възстановяване 
и устойчивост. В Плана е 
предвидено материалната 
база в STEM центровете да 
се модернизира най-късно 
до края на 2026 г.

Целта е да се създадат 
научноизследователски 
пространства, където да 
се провежда обучение чрез 
разнообразни методически 
форми, което да съвместя-
ва игровия и научния под-

ход с цел стимулиране на 
креативността, изследова-
телския дух и практическа-
та насоченост на знанията 
сред децата и младежите.  
В центровете ще се обо-
собят зали за обучение 
по STEM, включващи 
интерактивен дисплей, 
преносим компютър, гра-
фичен таблет, широко- 
ъгълна уебкамера с висока 
разделителна способност; 
мобилни лаборатории по 
природни науки, зелени 
технологии и устойчи-
во развитие, роботика и 
киберфизични системи, 
дизайн и 3D прототипира-
не, математика и инфор-
матика; технологии за 3D,  
виртуална и добавена ре-
алност; интерактивни си-
мулации и други.

„Ключов елемент от кон-
цепцията за регионалните 
STEM центрове е орга-
низирането на занимания 
през ваканциите, на летни 
школи и семинари, включи-
телно международни, с цел 
оптимизиране на участието 
в обмен на добри практики, 
както и в програмата на ЕС 
„Еразъм+“, отбелязва още 
министър Денков. 

Нов етап в дигиталната трансформация на училищното образование демонстрират седмокласници от  
ОУ „Любен Каравелов“ в Русе в интердисциплинарен урок от типа STEAM. От началото на март те трупат 

знания, придобити от работата с графични редактори, видове дизайн, изработка на скици, принципи на  
рекламата и предприемачески умения. Основна задача е изготвянето на проект за дизайн на юношеска стая, 

който да включва ръчно изработена схема, фронтален 3D изглед, бюджет за реализиране на проекта и лого 
на екипа. В екипите всеки изпълнява различна роля – проектант, интериорен дизайнер, икономист и графичен 

дизайнер. На урока присъстват директорът Веселка Николаева, както и учители в ролята на жури

Министър Николай Денков
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Учениците, които по здравословни 
или други уважителни причини не 
могат да са присъствено на училище 
след края на извънредната епиде-
мична обстановка, имат право да се 
обучават онлайн още до 30 учебни 
дни, съобщават от МОН. Те трябва 
да подадат заявление до директора, 
придружено с медицински или 
друг документ, който аргументира 

отсъствията. Последната дума е на 
директора. До 31 март включително 
в електронна среда са учили 1934 
ученици. 

От 29 март за присъствено обу-
чение в училищата в цялата страна 
вече не се изисква сертификат за 
ваксинация, преболедуване, наличие 
на антитела или негативен лаборато-
рен тест за COVID-19. Прекратено е 

и седмичното изследване за вируса.  
МОН има резерв от 5,1 млн. ан-

тигенни теста за COVID-19. Те са 
с дълъг срок на годност и ще бъдат 
запазени в случай на нова епиде-
мична вълна през есента на 2022 г. 
Количествата са достатъчни средно 
за седем тествания и при нужда ще 
осигурят безпроблемното начало на 
новата учебна година.  

Още 30 дни онлайн за някои деца
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Победителят бе избран сред 14 кандидатури от 
България от национално жури, съставено от евродепу-
татите Андрей Ковачев, Цветелина Пенкова, Атидже  
Алиева-Вели, Андрей Слабаков и председателя на На-
ционалния младежки форум Мирослав Цеков. Според жу-
рито участието в Проекта на млади хора не само от 
държави в ЕС (България, Испания, Франция), но и извън 
него (Украйна, Бразилия) допринася за самобитността 
и многообразието му, като едновременно с това по 
достъпен и оригинален начин се популяризират общо-

Кой ни представя на 
наградата „Карл Велики“

Проектът Лятна академия „Перспективи“ ще предста-
вя България на 15-ото ежегодно издание на общоевропей-
ския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 
2022 г. Той има за цел да включи студенти от европейски 
университети в живота на малките общности в България, 
които да ангажират свободното време на младите хора в 
образователни дейности, създавайки по този начин нови 
възможности за социализация. До момента над 25 млади 
европейци, участници и в „Еразъм+“, са реализирали свои-
те тримесечни стажове в страната и са се включили в 
младежки инициативи в над 30 различни населени места 
в България. 

ЕВРОНОВИНИ

човешки ценности, идеи и постижения.
Всяка година Европейският парламент и Международ-

ната фондация за наградата „Карл Велики“ организират 
конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора до  
30 години. Национално жури във всяка страна от ЕС из-
бира по един проект, а след това от селектираните 27 
проекта се определят тримата лауреати на европейска-
та награда.

Европейско жури, съставено от трима членове, пред-
седателя на ЕП и четирима представители на Фондаци-
ята за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, 
ще излъчи големия победител. Наградата за най-добър 
проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а тре-
тата – 2500 евро. По един представител от отличените 
национални проекти ще бъде поканен да присъства на це-
ремонията по връчване на наградите между 23 и 26 май 
2022 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат 
поканени да посетят Европейския парламент.

В НЯКОЛКО РЕДА

УНГАРСКАТА БИОХИМИЧКА ПРОФ. 
КАТАЛИН КАРИКО е тазгодишният 
носител на европейската награда 
„Солвей“ за научни открития в об-
ластта на химията. Тя е отличена за 
своята работа върху биохимичната 
модификация на синтетично произ-
ведена информационна РНК (иРНК), 
която позволи бързото разработване 
на ваксини срещу COVID и спаси мно-
го животи. Създадена през 2013 г.,  
наградата „Солвей“ увековечава под-
крепата и страстта на Ърнест Сол-
вей към научните изследвания. Тя е 
признание за големи научни открития 
с потенциал да оформят утрешната 
химия и да подпомогнат човешкия 
прогрес, като участват в решава-
нето на някои от най-неотложните 
предизвикателства в света. На всеки 
две години най-обещаващият проект 
получава награда от 300 000 евро. 

* * *
ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ПО 

ЛИНИЯ НА REACT-EU в размер на 3,4 
млрд. евро за държавите, приемащи 
бежанци от Украйна, предложи ЕК.  
След приемането му ще се ускори 
достъпът на държавите членки до 
средства, които да изразходват за 
инфраструктура, настаняване, обо-
рудване и услуги в областта на зае-
тостта, образованието, социално-
то приобщаване, здравеопазването 
и грижите за децата. ЕК предлага 
предварителното финансиране да 
се увеличи от 11% на 15% за всички 
държави членки. За страните на пър-
ва линия – Унгария, Полша, Румъния и 
Словакия, както и за тези с най-голям 
дял на пристигащите от Украйна 
спрямо тяхното население (над 1 % 
между 24 февруари 2022 г. и 23 март 
2022 г. – Австрия, България, Чехия и 
Естония) ЕК предлага увеличение на 
45%. Така общият размер на предва-
рителното финансиране се увеличава 
с 3,4 млрд. евро, които ще бъдат из-
платени на държавите членки ведна-
га щом предложението бъде одобрено 
от съзаконодателите.

* * *
ЛЮКСЕМБУРГ И ИРЛАНДИЯ ОТБЕЛЯЗ-

ВАТ НАЙ-ВИСОКО НИВО НА БВП на 
човек от населението в ЕС, съот-
ветно 177 и 121% над средното за 
ЕС равнище. България е държавата 
членка с най-нисък БВП на човек от 
населението с 45% под средното за 
ЕС равнище. Това сочат прогнозните 
оценки на паритетите на покупател-
ната способност и брутния вътре-
шен продукт в ЕС на човек от насе-
лението през 2021 г., съобщава НСИ. 
Дания, Нидерландия, Швеция, Белгия 
и Австрия също имат БВП на човек 
от населението с повече от 20% над 
средното за ЕС равнище, следвани 
от Германия, Финландия и Франция. 
На другия полюс са Полша, Унгария, 
Португалия, Румъния и Латвия с 30% 
по-нисък от средното за ЕС равнище 
на БВП на човек от населението, а в 
Хърватия, Словакия и Гърция са с над 
40% по-ниски.
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Комисията по правата на жените 
и равенството между половете 

съвместно с Комисията по заетост 
и социални въпроси в ЕП разглеждат 

на 31 март проект на доклад за общи 
действия в областта на грижите. 

В него се обсъжда възможната 
добавена стойност на съвместните 
действия, като се акцентира върху 

намаляване на разликата в грижите 
между половете. Докладът разглежда 
и свръхпредставеността на жените 

в сектора на грижите и свързаните с 
това предизвикателства на ниво ЕС,  

включително последиците като 
по-ниското заплащане на труда им 
и получаването на по-малки пенсии. 

Обсъждат се различни модели на 
грижи в Европа, които продължават 

да се развиват и променят, за да 
отговорят на реалностите и да 

гарантират добро качество  
на семеен живот

Очакват се предложения за 
нови академии за учители
За тях е предвидено финансиране от 15 млн. евро по 
„Еразъм+“, целта е до 2025 г. броят им да нарасне до 25

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Крайният срок 
за подаване на 
предложения 
за създаването 
на нови Евро-
пейски акаде-

мии за учители по програмата 
„Еразъм+“ от всички заин-
тересовани организации е  
7 септември 2022 г. Партньо-
ри в консорциумите могат 
да бъдат институции за под-
готовка на учители, нацио-
нални, регионални и местни 
публични органи, сдружения 
на учители, училища, нес-
топански организации в об-
ластта на професионалното 
образование и обучение. 

Всяка Академия за учители 
трябва да включва най-малко 
три пълноправни партньори 
от минимум 3 държави членки 
на ЕС, както и от трети дър-
жави, асоциирани към „Ера-
зъм+“. Освен това партньор-
ствата трябва да включват като 
пълноправен или асоцииран 
партньор поне една програма 

за практика или школа за обу-
чение. Партньорството може 
също така да включва като 
пълноправни или асоциирани 
партньори други организации 
със съответен експертен опит 
в подготовката на учители 
и/или органи, определящи 
стандарти, квалификации или 
осигуряване на качеството в 
подготовката на учители.

За новите Академии за учи-
тели е предвидено финан-
сиране от 15 млн. евро по 
„Еразъм+“. 

„С Академиите за учите-
ли се стремим да създадем 
общности от практикуващи 
специалисти, които ще пре-
доставят на учителите въз-
можности за професионално 
развитие, включващи мобил-
ност, платформи за обучение 
и споделяне на добри практи-
ки“, коментира българският 
еврокомисар Мария Габриел. 

Преди месец тя даде начало-
то на първите 11 Европейски 
академии за учители, които 
обединяват 182 организации 
от 23 държави. В два от про-
ектите има и организации от 
България. 

Създаването на Европей-
ските академии за учители е 
сред ключовите инициативи 
за изграждане на Европейско 
образователно пространство 
до 2025 г. Те ще предоставят 
възможности за обучение на 
преподаватели и учители, 
включително онлайн и дис-
танционно, ще гарантират 
приобщаването на учениците 
и учащите се, които имат 
по-малко възможности, и 
ще насърчат мобилността, 
многоезичието и културното 
разнообразие. 

„Всеки в живота си има 
поне един учител, който му 
е дал любовта към знание-
то. Професията на учителя 
променя света – чрез преда-
ването на знания на децата, 
които ще го създават утре. 
Новите предизвикателства 
пред обществото ни изискат 
нови умения и достъп до ма-
териали и обучения. Ето защо 
инвестираме 15 млн. евро 
по програма „Еразъм+“ в 11 
Академии за учители и само 
месец по-късно мобилизираме 
още 15 млн. евро, за да дадем 
отново възможност за всички 

заинтересовани организации 
да представят предложения“, 
заяви Мария Габриел.

Академиите за учители 
„Еразъм+“ ще постигат три 
цели. Първо, ще бъдат създа-
дени общности, обединяващи 
заинтересованите страни, 
които да изготвят ефективни 
програми за кариерно разви-
тие на учителите. Второ, ще 
се засили европейското изме-
рение чрез сътрудничество 
с организации на обучители 
и учители в други европей-
ски държави. Третата цел е 
разработване на модели на 
мобилност – виртуална, фи-
зическа и смесена, като част 
от професионалното развитие 
на учителите.

„Вярвам, че Академиите 
за учители ще се превърнат в 
общности за обмен на добри 
практики за издигане прести-
жа на учителската професия. 
Затова искаме да увеличим 
техния брой, както и участва-
щите държави и организации 
в тях, като целта е до 2025 г. 
да има 25 академии за учи-
тели „Еразъм+“, каза Мария 
Габриел.  
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Стоян СТОЯНОВ

Ам б и ц и я т а  н и 
е да направим 
STEAM кабинет, 
който да отговаря 
на потребностите 
и възможности-

те на децата, с които работим. 
Вече имаме закупено част от 
оборудването. Очакваме новите 
бюджети, за да преценим какво 
още е необходимо.“ Това споделя 
пред „Аз-буки“ д-р Катя Стои-
лова – директор на Регионалния 
център за подкрепа на процеса 
на приобщаващо образование 
– Пловдив. И добавя, че за нея 
и екипа ѝ това е предизвика-
телство, защото в тази посока е 
работено малко и осмислянето 
на модерните образователни 
технологии през специалните 
потребности е все още ново. 
За да използват пълноценно 
възможностите на подобна зала, 
специалистите от Регионалния 
център ще преминат и обучение. 

Новият STEAM кабинет ще обо-
гати материално-техническата база 
на Регионалния център, чийто екип 
е успял да усвои максимално всяко 
пространство, с което разполага. 
Обособени са зала по психомотори-
ка, зала за сензорна интеграция, ка-
бинет за двигателна рехабилитация 
и кабинет по биофийтбек. Всички 
са оборудвани със съответните 
апаратури и модули.

Екипът на РЦПППО – Пловдив, 
оказва подкрепа на малко над 600 
деца и ученици в 178 образовател-
ни институции – 77 детски градини 
и 101 училища, в 58 населени места 
от областта. Това налага неговите 
52 ресурсни учители, 8 психолози 
и 10 логопеди да пътуват доста.

Допълнителна подкрепа на още 
над 600 деца се оказва от екипи, 
назначени в 57 училища и детски 
градини. Центърът за специална 
образователна подкрепа в Града 
под тепетата се грижи за обучение-
то на над 110 деца със специални 
потребности. Малко под 100 са и 
учениците в Специалното учили-
ще за деца с увреден слух „Проф. 
д-р Стоян Белинов“ в Пловдив. 

„Бих казала, че отмина периодът,  
в който родителите отричаха, че 
децата им имат проблеми. И в 
момента най-много деца имаме в 
предучилищна възраст – в трета и 
в четвърта група. В тях работим с 
над 160 деца. Тоест вече 

ранното диагности-
циране и ранното 

специализирано 
педагогическо въз-
действие са факт. 

Това увеличава позитивните резул-
тати“, разказва събеседничката ми.

А на въпрос дали учителите 
са готови да работят с децата със 
специални образователни потреб-
ности, Катя Стоилова отговаря, че 
в последните години са имали го-
леми възможности да се подготвят. 
„Регионалните центрове същест-
вуват от 15 години и педагозите от 
образователните институции пре-
минаха през много обучения. Ние 
също правим обучения по покана 
на директори, и то години преди с 
новия Закон за предучилищното и 
училищното образование да бъде 

Да подкрепяш малките стъпки
Създаване на STEAM кабинет планира екипът на Регионалния център 
за приобщаващо образование в Пловдив

Малките стъпчици на деца-
та със специални потребности, 
постигнати с много усилия от 
тяхна страна и с много креатив-
ност и търпение от страна на 
учителите, са ми най-сладки. Това 
са най-емоционалните моменти 
за мен. Защото са най-трудните 
победи. По този начин – с малки 
стъпки, но устойчиво, се развива 
и процесът на приобщаващо обра-
зование в област Пловдив.

Катя Стоилова, директор:

Гостуването в Пожарната на Пловдив запознава децата с професията на огнеборците

определена тази наша роля в про-
веждането на обучения и оказване 
на методическа подкрепа“, казва тя. 
Отбелязва още, че поне от две годи-
ни и Пловдивският университет е 
въвел подготовка по приобщаващо 
образование във всички педагоги-
чески специалности. 

„Така че и младите колеги би 
трябвало да влизат подготвени в 
класните стаи – казва Катя Стои-
лова, която работи със студенти 
от Пловдивския университет по 
дисциплини в областта на приоб-
щаването. – Вече въпрос и на лично 
усещане е дали човек иска да бъде 
полезен на всички, или ще акценти-
ра само върху работата с отличници 
и изявени деца. Като учител, знам 
колко е примамливо да виждаш 
всеки ден големите крачки и резул-
тати на тези деца, които те правят 
благодарение на теб.“

Директорката на РЦПППО –
Пловдив, коментира още, че през 
последните години се наблюдава 
динамика по отношение на ви-
довете специални образователни 
потребности, която налага и пре-
осмисляне работата на колегите ѝ.  
Например нараства броят на деца-
та с разстройства от аутистичния 
спектър. В пандемичната обста-
новка през последните две години 
се наблюдава и увеличение на де-
цата с емоционално-поведенчески 
разстройства. В същото време, 
намалява броят на децата с инте-
лектуални нарушения. 

Събеседничката ми определя 

като мит схващането, че специал-
ните образователни потребности 
са нещо, което засяга когнитив-
ното развитие на детето. „Като 
доказателство мога да ви кажа, че 
159 от децата, с които работим, за 
първия срок на тази учебна година 
са оценявани с изцяло количест-
вени оценки, тоест както всички 
останали деца. Това означава, че са 

успявали да покрият 
необходимия мини-

мум и се движат  
по учебните планове 

за целия клас.

Което е много добре, защото 
това са деца, които имат реални 
шансове да продължат след VII 
клас, където искат, да завършат 
като всички останали, да вземат 
диплома, да продължат във висши 
училища“, казва Катя Стоилова.

За развитието на децата в  
РЦПППО – Пловдив, се грижи 
екип от 70 специалисти. От тях 36 
са под 40-годишна възраст. Освен 
че водят обучения и оказват мето-
дическа подкрепа, самите те също 
залагат на развитие на квалифика-
цията си. „Развиват се по собствена 
инициатива – записват магис-
тратури и втори магистратури.  
В момента имаме двама доктори и 
двама докторанти в Пловдивския 
университет. Трима колеги имат и 
I ПКС. Имаме колеги, които след 
„Специална педагогика“ допълни-

телно надграждат с „Психология“ 
или „Логопедия“. Имаме и колега 
със специалност „Ерготерапия“, 
както и двама с подготовка за 
педагози за деца със зрителни  
затруднения. Хубаво е, че колегите 
са мотивирани да се развиват“, 
казва събеседничката ми.

Специалистите от Регионалния 
център са активни и в организи-
рането на различни инициативи. 
„Още от първата си година про-
веждаме годишен концерт на де-
цата със специални потребности, 
в който те участват съвместно със 
свои съученици и приятели от цен-
тровете за подкрепа за личностно 
развитие. Имаме много емоцио-
нални концерти, които са достъпни 
в „Ютюб“ и на нашата страница в 
социалните мрежи. Успяхме да ги 
проведем и онлайн в последните 
години. И макар че това лиши де-
цата от обратна връзка в момента 
на изпълнението, от друга страна, 
донесе много голяма популярност 
на концертите в онлайн простран-
ството“, споделя директорката. 

Друга традиционна инициатива 
е провеждането на Ден на хляба.  
А по думите на Катя Стоилова 
работата с брашното и тестото е 
много терапевтична за децата.

„През последните две години 
имаме много контакти със спорт-
ните клубове в Пловдив. Минала-
та година в Регионалния център 
на посещение бяха знакови имена 
от футболния „Локомотив“ Пд, 
които четоха приказки на децата. 
Това беше моя дългогодишна 
мечта“, разказва директорката 
на Регионалния център. През 
настоящата година няколко пъти 
вече деца от Центъра участват в 
откриването на спортни меропри-
ятия и в представянето на учас-
тниците в тях. „Преди седмица 
имахме такова участие в баскет-
болен мач, като децата излязоха 
при представянето на игрището, 
хванати за ръка от състезателите, 
които носеха тениски с нашето 
лого. Преживяването за децата е 
страхотно и ги прави участници 
в спортната проява“, казва Катя 
Стоилова.

Провеждат и прояви, свързани 

с професионалното ориентиране. 
Заедно с децата посещават Профе-
сионалната гимназия по хранител-
ни технологии и техника в Пловдив 
и ЦСОП – Пловдив, където също 
има паралелки, които дават про-
фесионални умения. Запознават се 
и с работата във фабрика за шоко-
ладови бонбони. „През миналата 
есен бяхме на гости на Пожарната в 
Пловдив. Децата научиха много за 
професията на огнеборците, качиха 
се на противопожарен автомобил, 
въртяха крана за вода, слагаха 
предпазни шлемове и изпробваха 
облеклото на служителите. Това им 
даде възможност да се докоснат до 
всекидневието на пожарникарите“, 
продължава разказа си директорка-
та на РЦПППО – Пловдив. 

Предстои запозна-
ване с професията 

на ветеринарния 
лекар, 

което е съвместна инициатива с 
Приюта за бездомни животни в 
Пловдив. 

Около Нова година Регионал-
ният център провежда и няколко 
благотворителни базара на изделия, 
създадени от децата със специални 
потребности и техните ресурсни 
учители. Събират над 1200 лв., 
които са дарени за закупуване на 
ехограф за Приюта за бездомни 
животни. „Подобни инициативи 
са много възпитателни за децата 
– независимо че са със специални 
потребности, да не тръгват в по-
сока да се възприемат като жертви 
и маргинална група, като някой, 
който е, един вид, непълноценен и 
обществото трябва да му помага, 
а напротив – да имат самочувст-
вието, че могат да са полезни и да 
помагат да останалите“, отбелязва 
събеседничката ми. 

За 17 май тази година екипът 
на Регионалния център планира 
конференция на тема „Професио-
налното образование и професио-
налното ориентиране на децата със 
специални образователни потреб-
ности – гаранция за качество на 
живот“. Имат съгласие за участие и 
на браншови организации. „Пока-
нихме ги да видят, че нашите деца 
могат много неща, че имат навици, 
че са социализирани и мотивирани. 
Не знам защо, но като че ли се 
пропукват нещата, след като децата 
завършат XII клас. И за много от 
тях всъщност интеграцията, при-
общаването като че ли приключват. 
Не искам децата, с които работим 
и постигаме много, да остават с 
напразни надежди“, категорична е 
Катя Стоилова.

Екипът на Регионалния център 
работи и по различни програми и 
проекти. В момента на дневен ред 
е проект на УНИЦЕФ, свързан с 
възможностите за алтернативна 
комуникация на деца със специ-
ални потребности чрез специа-
лизирани устройства и софтуер. 
Вече са обучени специалисти от 
Центъра. Предстои те да обучат 
родители и други учители. 

„Ние сме базово звено към Плов- 
дивския университет и от години се 
реализира проект за наставничес- 
тво на завършващите студенти от 
страна на наши ресурсни учители 
и логопеди“, отбелязва още дирек-
торката на РЦПППО – Пловдив.
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Страница на  
Ина СТОЯНОВА

Пр е з  у ч е б н а т а 
2017/2018 г. СУ 
„Гео Милев“ в град 
Трън, Пернишка 
област, се прочува 
с резултат от мату-

рите по български език от „Много 
добър“ 5,00. Това постижение 
изпълва с гордост педагогически-
ят екип, на чийто упорит труд се 
дължи. 

„Радостта ни беше за кратко – 
казва Костадинка Крумова, директор 
на училището. – Следващата учебна 
2019/2020 г. беше белязана от панде-
мията от коронавирус, резултатите 
от матурите – също. Оценките от 
ДЗИ бяха значително по-ниски. Но 
въпреки трудностите не се отказваме 
да гоним по-високи резултати.“

СУ „Гео Милев“ е наследник 
на килийното училище, създаде-
но през 1850 г. при църквата „Св. 
Петка“. Днес школото е средищно 
и защитено. Тук учат 285 деца в 15 
паралелки: пет са от I до IV клас, 
четири – от V до VII клас, шест – от 
VIII до XII клас. Профилираните па-
ралелки са две хуманитарни, една за 
софтуерни и хардуерни науки и две 
по предприемачество. През 2017 г., 
когато се въвежда професионалното 
образование в средното училище, е 
разкрита и професионална паралелка 
в XII клас „Помощник инструктор по 
спортно-туристическа дейност“. В 
района има интересни обекти, кои-
то привличат туристи – Ждрелото, 
параклисът „Св. Петка“, Музеят на 
киселото мляко в с. Извор и музеят 
в с. Бусинци, известен със своето 
грънчарство. Затова от училището се 
надяват завършилите паралелката да 
имат работа по специалността. 

Костадинка Крумова отчита като 
грешка закриването на строителната 
гимназия в града през 2007/2008 г.,  
която е подготвяла прочутите трън-
ски майстори. Това е загуба за про-
фесионалното образование в района, 
което сега педагогическият екип 
се опитва да съживи. Учителите са 
квалифицирани, с пълен норматив. 
Много от тях пътуват от други на-
селени места, а някои са и бивши 
възпитаници на училището, като 
директорката. Съотношението меж-
ду по-опитните и възрастни учители 

и по-младите е 50:50.
Училището е единственото не 

само за града, но и за общината. То 
е последното преди границата. През 
годините назад са затворени четири 
основни училища в общината поради 
липса на ученици. Децата от селата 
Главановци, Зелениград, Туроковци, 
Глоговица се извозват с училищния 
автобус. Децата от Филиповци пъ-
туват с междуселищен транспорт, 
за който имат закупени карти. Към 
момента има пълен обхват на уче-
ниците, отпаднали няма.

„Това е резултат от много работа 
– казва Крумова. – Правим много 
обходи, много разговори водим с 
родителите. Контролът е постоянен, 
а и в повечето семейства от уязвими 
групи има създадени навици да се 
ходи на училище. Имаме и образова-
телен медиатор, назначен по проект 
„Подкрепа за успех“, който активно 
се включва във всички инициативи. 
Когато го назначих, той работи една 
година и успях да го убедя да следва 
„Социална педагогика“. Вече е сту-
дент четвърти семестър. Жена му е 
начален учител при нас. Двамата са 
местни жители и са пример за мла-
дите. Това е пътят, за да можеш да се 
реализираш в живота.“

Екипът се гордее, че част от за-
вършващи СУ „Гео Милев“ продъл-
жават във висши училища. Едно от 
предизвикателствата пред ръковод-
ството на училището е намаляващият 
брой ученици. Няма ранни бракове, 
за разлика отпреди 10 – 20 години, 
когато това е било масово явление. 
Проблемът е, че тези родители са 
останали без образование и това 
оказва влияние и върху техните деца. 
Родители с образование имат навици, 
отношение, както и амбиции децата 
им да се образоват. Искат нещо по-

добро за тях. Докато неграмотните 
бащи и майки казват: като не сме 
учили, какво от това? 

Сериозен проблем възниква и 
когато родителите отиват да работят 
в чужбина и вземат децата си. После 
си идват в България, но децата им 
губят годината, отдалечават се от 
своите връстници. Но най-лошото 
е, че докато са в чужбина, тези деца 
не ходят на училище и стоят вкъщи. 
Не общуват с никого, защото не знаят 
език, губят всякакви навици за учене. 
„Това им се отразява много зле“, 
споделя директорката.

По време на пандемията на уче-
ниците са раздавани електронни 
устройства, купени от бюджета на 
училището. Школото получава и 
електронни устройства по проект 
„Равен достъп до училищно образо-
вание“. Неочаквана спънка е обсто-
ятелството, че част от родителите се 
страхуват да ги получават, за да не 
би децата да ги повредят. В подобни 
случаи задачите и материалите се 
носят на хартиен носител, за да не 
спре образователният процес. 

Художествено слово, „Магията на 
химията“, „Млади еколози“ са част 
от извънкласните дейности, в които 
могат да се включват децата. По-мал-
ките ученици от клубовете „Сръчни 
ръце“ и „Малки сръчковци“ са 
особено ентусиазирани и с желание 
правят коледни играчки, картички, 
мартеници.

„Моето мнение е, че директорите 
трябва да имат мандат. И учебната 
година трябва да почне по-рано, от 
1 септември и да приключва за мал-
ките на 15 юни, а след VI клас – до 
30 юни – смята Крумова. – При нас 
зимата е сурова и е добре ваканциите 
през зимата да са повече дни. Това 
също би помогнало и да се спести 
от отопление, което поскъпва. По-
полезно е и за децата. През дългата 
лятна ваканция те изгубват навиците 
си за учене, а през учебната година 
им се налага да минат много мате-
риал в сравнително кратки срокове. 
С удължаване на учебната година 
ще има време за повече упражнения 
и затвърждаване на знанията. Сега 
често се галопира по учебното съ-
държание с нови знания, без да има 
време те да се усвоят пълноценно. 
Колкото до броя на учебниците по 
даден предмет, смятам, че е по-важно 
тяхното качество.“

В този брой „Марш-
рути Аз-буки“ гостува в  
СУ „Гео Милев“ и в ДГ „Ален 
мак“ в град Трън, Перниш-
ка област.

В средищното и защи-
тено училище се обуча-
ват 285 деца от няколко 
населени места. Към мо-

мента има пълен обхват 
на учениците, отпаднали 
няма.

И в детската градина 
е осъществен пълен об-
хват на децата от 4-го-
дишна възраст нагоре и 
родителите не плащат 
никакви такси.

Трън

През 2019 г. екипът на 
детска градина „Ален мак“ в 
Трън организира тържестве-
ното честване на 120 години 
от основаването на предучи-
лищното образоване в града. 
Факт, с който вероятно малко 
общини могат да се похвалят. 

„Първите групи за пред- 
училищна подготовка на-
времето са били към самото 
училище. Запазена е лето-
писната книга, в която са 
споменати постиженията на 
всички ръководители на дет-
ското заведение преди мен“, 
казва директорката Розалина 
Гаврилова. 

Екипът се грижи за 88 
деца, като част от тях пъ-
туват от съседни населени 
места. Няма необхванати 
деца. Проблем има по-скоро 
с редовната посещаемост. 
Децата отсъстват често. Има 
родители, които се страхуват 
да ги водят, особено заради 
коронавируса. 

„Досега не сме използвали 
Механизма за обхват, не сме 
ги санкционирали поради ви-
сока заболеваемост в област 
Перник. Знаем, че децата са 
си вкъщи, но посещението на 
детската градина е задължи-
телно – категорична е дирек-
торката. – При нас децата са в 
задължителна подготвителна 
възраст от 4-годишни. След 
проведена анкета с родите-
лите на 4-годишните деца и 
мое предложение до кмета 
на община Трън Общински-
ят съвет гласува решение 
4-годишните деца да бъдат в 
задължителна подготвителна 
група. След проведената ан-
кета родителите на повечето 
бяха съгласни. Така че всич-
ки деца са обхванати, осигу-
рили сме учебни помагала.“

Родителите не плащат ни-
какви такси както за подгот-
вителните групи, така и за яс-
лата. Местната власт в Трън 
и екипът в детската градина 
заедно решават Общината да 
поеме цялата такса.

Повечето деца тук са от 
уязвими групи. За техния 
обхват много помага и об-
разователният медиатор, на-
значен по проект „Активно 
приобщаване в системата 
на предучилищното образо-
вание“. Сериозен проблем 
е не толкова че децата не 
знаят български, колкото че 

имат говорни затруднения. 
Вероятно в семействата не им 
говорят достатъчно, смятат 
педагозите. Затова е нужна 
допълнителна работа по бъл-
гарски език, защото трудно се 
изразяват.

„Да се работи с толкова 
малки деца, не е лесно, но 
е приятно – казва Гаври-
лова. – Трудността идва 
от семейната им среда, в 
която образованието не е 
ценност.  Децата идват с 
навици от вкъщи, които ние 
деликатно трябва да проме-
ним. Опитваме се да убедим 
родителите, че това е добро 
за детето им. Но трудно 
общуваме с тях – като ги 
помолим за нещо, рядко 
откликват. Имаме само едно 
дете на ресурсно подпомага-
не. За него идва специалист 
от Регионалния център за 
подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование 
в Перник. Но това, което 
наблюдавам напоследък, 
е, че децата нямат умения 
да слушат, стават все по-
нетърпеливи, всичко бързо 
им омръзва. Едно малко дете 
с таблет може да задържи 
вниманието си дълго време, 
но като му се даде книжка, 
бързо губи интерес. 

Разполагаме с опитно 
поле, където децата с жела-
ние участват в засаждането 
и отглеждането на зелен-
чуци, билки и подправки 
заедно с учители и помощ-
ник възпитателите. Така по 
непринуден и интересен 
начин децата научават за 
пътя на зеленчуците и под-
правките, преди да стигнат 
до трапезата им. Екипът ни 
полага старание детската 
градина да бъде желано и 
приятно място за децата и 
техните родители.“

Пълен обхват  
на 4-годишните

Розалина Гаврилова,  
директор

Училище  
до границата

Учениците от 
СУ „Гео Милев“ 
в Трън пресъз-
дават важни 
моменти от 

националната 
история 
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В СУ „Гео Милев“ в Трън, Пернишка област, 
отпаднали от образователния процес няма

Костадинка Крумова,  
директор
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Зина СОКОЛОВА

За миналата учебна го-
дина преподаватели от  
164. гимназия с препо-
даване на испански език 
„Мигел де Сервантес“ 
– София, създават 5 от 

14-те помагала за изучаване на 
предмети на чужд език. Авторите 
са трима млади преподаватели, 
двама от които са бивши ученици 
на гимназията. Тази година гимна-
зията се отчита с 6 помагала.

„Интересно би било да разберем 
дали се ползват нашите помага-
ла в други училища, където се 
преподава испански език – казва 
директорката д-р Зорница Йон-
чева. – Но засега нямаме обратна 
връзка. Може би трябва да по-
ложим целенасочени усилия да 
получим такава. При нас се ползват 
и от учениците, и от учителите. 
Добрият резултат ни подтикна да 
се заемем отново с тази задача, 
като сега в работата се включиха 
повече колеги. И за разлика от ми-
налата година те имат дълъг стаж 
в професията. Миналата година се 
осмелиха по-младите, бяха много 
ентусиазирани. Направиха пома-
гала по хуманитарни дисциплини 
– история, география, философия. 
Тази година са за природни науки 
– химия, физика, биология. Чети-
римата колеги, които работиха по 
тях, имат стаж като учители от 30 
и повече години. Те са преподавали 
тези предмети на испански и досега 
и веднага си пролича техният опит. 
И в оформлението, и в задачите, и в 
текстовете. Може би имаха и пове-
че време и това им даде възможност 
да премислят нещата по-спокойно. 

Младостта си има своите пре-
димства с ентусиазма, със смелост-
та да се захванат с подобно предиз-
викателство. Но опитът в нашата 
професия е нещо много важно.  
Натрупаното през годините в ра-
ботата с ученици, които са на раз-
лично ниво, си казва думата. Моята 
лична преценка за тазгодишните 
помагала е, че станаха по-добре. 
Ако екипът от миналата година 
направят отново това усилие след 
10-годишна учителска практика, 
резултатът ще надхвърли първите 
им помагала. Добрият учител е 
въпрос и на опит.“

Екипът на 164. ГПИЕ е благода-
рен за тази инициатива, която се 
заражда преди 4 години на среща 
с тогавашното ръководство на 
МОН и директори на езиковите 
гимназии. Две години по-късно  
програмата е факт и нещата се за-
действат. Отделен въпрос е, че няма 
официална методика и указания ка-
къв да бъде балансът между самия 
учебен предмет и езика, на който 
се преподава, пояснява Йончева. 
Дали едно дете, което няма добри 
постижения по езика, не би могло 
да има отлична оценка по предмета, 
защото го знае добре. Това не е ясно 

Матурите не трябва 
да са с „ковид дизайн“
Испанската гимназия в София  
ще отбележи тържествено своята 
30-годишнина в НДК през юни 2022 г. 

МОН финансира за втора година Националната про-
грама „Разработване на учебни помагала за обучение по 
общообразователни учебни предмети на чужд език, оце-
няване и одобряване на проекти на учебни помагала за 
подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на 
проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“. 
По модул „А“ на Програмата – „Разработване на учеб-
ни помагала за обучение по общообразователни учебни 
предмети на чужд език“, е одобрено изготвянето на  
27 учебни помагала. 

Национално издателство „Аз-буки“ отново се включи 
в работата по подготовката на учебните помагала и 
тяхното отпечатване.

В. „Аз-буки“ представя училищата, чиито педагоги-
чески екипи са разработили 27-те учебни помагала по 
общообразователни предмети на немски, английски, ис-
пански, италиански и френски език.

Новите помагала са достъпни на интернет сайта на 
МОН – https://www.mon.bg/bg/100940.

Учебни помагала за изучаване на предмети  
на чужд език, разработени от авторски екипи 

към 164. ГПИЕ – София:

„Физика и астрономия“ за IX клас на испански език – Лили 
Самуркова-Иванова (автор на текста), Ина Генчева (редактор), 
Петър Хераков (графичен дизайн), Мелиса Висенте Аренияс Аро 
(илюстрации).

„Физика и астрономия“ за X клас на испански език – Лили 
Самуркова-Иванова (автор на текста), Ина Генчева (редактор), 
Петър Хераков (графичен дизайн), Мелиса Висенте Аренияс Аро 
(илюстрации).

„Философия“ за IX клас на испански език – Васил Лозанов 
(автор на текста), Мария Георгиева-Монтеро (езиков консул-
тант), Доротея Миланова (графичен дизайн и корица).

„Биология и здравно образование“ за X клас на испански 
език – Камелия Петрунова (автор на текста), Мария Папазо-
ва (езиков консултант), Доротея Миланова (графичен дизайн, 
илюстрации и корица).

„Химия и опазване на околната среда“ за IX клас на ис-
пански език – Диляна Илес (автор на текста), Пламен Христов 
(езиков консултант), Доротея Миланова (графичен дизайн, 
илюстрации и корица).

„Химия и опазване на околната среда“ за X клас на испан-
ски език – Стефка Китанова (автор), Меглена Бабева-Суру-
джийска (езиков редактор), Кирил Иванов (графичен дизайн).

регламентирано и ситуацията е дос-
та деликатна. В официалните доку-
менти, каквито са удостоверенията 
за първи гимназиален етап, вече 
се изписва изрично кой предмет е 
преподаван на чужд език. Появата 
на помагалата съвпада с първия 
випуск по новите учебни програми.

„В авторските колективи на 
учебниците е добре да има учители 
– категорична е Йончева. – Може 
издателствата да предпочитат сред 
авторите да е известно в науката 
име. Но университетски препода-
вател, който е влизал за последно 
в училище, когато той самият е 
завършвал, е позагубил връзка с 
тази институция. Особено между 
по-възрастните университетски 
преподаватели и учениците има 
разлика от две-три поколения. Тези 
преподаватели сигурно са много 
добри в научната си дисциплина. 
Но големият проблем в обучител-
ния процес е, че човек може да 
владее материала, но да не умее 
да го предаде на другите. И ако 
се предпочете по-известно име с 
научни постижения, непременно 
трябва да има баланс с учител, 
който да може да каже на човека 
с научните титли: вижте, това е 
чудесно представено, но със стил, 
който учениците не разбират. 

Обучаваме абсолютно ново 
поколение, включително със съот-
ветните когнитивни нагласи – т.е. 
умението на човек да усвоява ин-
формация и да я използва. Между 
сегашните ни ученици и тези, за-
вършили преди 10 години, вече има 
огромни разлики. Представете си 
тогава какви са те между учениците 
и по-възрастните университетски 
преподаватели. Ако не се вземе 
предвид, че поколението е различ-
но, и следващите учебници няма да 
са добри. Учителите най-добре зна-
ят какво се случва в класната стая.“ 

Според Зорница Йончева ко-
муникативните способности на 
учителя са много важни. Но той 
първо трябва да владее материята, 
по която преподава. Не може някой 
да е добър учител, ако не си знае 
науката. Независимо дали обича 
децата, или не според популярна-
та представа. В гимназията имат 
опит с учител, който умее чудесно 
да общува с децата, но не познава 

добре предмета, който преподава, и 
допуска груби грешки. Наложило 
се да го освободят от работа.

„Компромис в това отношение 
не може да се прави – казва дирек-
торката. – Но и университетското 
образование трябва да си върне 
позициите. Според мен, като цяло, 
то е много зле – знам, че те твърдят 
същото за училищното образо-
вание. Университетите трябва да 
обучат добри студенти, които да се 
върнат в училище и да преподават 
на ниво. Сега това не е така – из-
вестно е какви големи компромиси 
се правят с приема. Проблемът е, че 
за своите бюджети университетите 
разчитат на броя на студентите.  
И докато това е така, ще се правят 
компромиси. Не е лошо инжене-
рите да са грамотни, но не може в 
технически университет да се влиза 
само с матура по български език. 
Практически подбор в повечето 
университети просто няма. Когато 
избираме нови учители, дипломата 
е първото, което гледаме, не опита и 
кой къде е работил. Може и никъде 
да не е работил. Колегата ни по 
география е още студент в IV курс 
– работейки при нас, си изкарва и 
педагогическата практика. Няма 
опит, но е бивш наш ученик и го 
познаваме. Но ни интересуваха и 
оценките му от следването.“

Иначе на всеки новопостъпил 
учител в гимназията, който е без 
практически опит, му се определя 
ментор от по-опитните преподава-
тели, за да му дава кураж. Както и 
ценни напътствия, включително  
за организацията на работния ден, 
кога да си подготви урока, какво да 
включи в едно контролно, за да не 
е на по-високо ниво, отколкото са 
учениците. Това са тънкости, които 
някой трябва да каже на един начи-
наещ учител още в началото и тога-
ва нещата вървят по-бързо. Другият 
вариант е той сам да стигне до тях 
от опит, което е по-бавният процес. 

„Откакто съм директор, тоест 
6 години, сме назначили 10 души 
току-що завършили. Всички те 

имаха ментори и влизането им в 
професията стана плавно“, казва 
Йончева.

Според нея онлайн обучението 
доведе до загуба на трудови навици 
и на ученици, и на учители. То е 
и абсолютен компромис, някакъв 
план „Б“ за временно спасяване 
на положението. Преди появата на 
онлайн обучението имаше неучеб-
ни дни – дали ще е заради грип, 
влошени метеорологични условия. 
Докато сега не се губи учебно вре-
ме и това е добре. Но проблемът е 
в качеството на това обучение. То 
е някакъв вариант за 1 – 2 седмици 
само. Ако продължи по-дълго, вед-
нага се появяват негативи. 

„И то при нашите ученици, 
които имат навици за учене, вклю-
чително за самостоятелно учене, 
нямат проблеми с техниката и 
дигиталните технологии – обяснява 
Йончева. – Но по-голямата част от 
по-малките ученици нямат такива 

навици. Трябва някой да стои с тях 
да учи. Това натоварва родителите. 
Предстои да видим как ще се спра-
вят първите випуски, които учиха 
две години по време на пандемия. 
Едните са в Х клас и сега чакаме ре-
зултатите от НВО. Зрелостниците 
пък хем преживяха коронавируса, 
хем са първите по новия закон. Но 
силно се надявам матурите да не 
са с „ковид дизайн“ и нивото им 
да бъде такова, каквото трябва да е. 
А не да се свали по-ниско летвата 
само и само да има някакви прием-
ливи за обществото резултати. Това 
ще бъде голяма заблуда за всички 
в системата, които правят полити-
ките въз основа на тези резултати. 
Нивата на външните оценявания 
трябва да останат високи. А не да 
звучат добре като резултати. Ако 
учениците не се справят, трябва да 
се направи съответният анализ за 
причините и да се поправят, ако е 
възможно.“

Учениците от 164. ГПИЕ – София, показват актьорски талант  
в Националния конкурс за училищен театър на испански език
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Д-р  Зорница Йончева,  
директор
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Г-жо Колева, кол-
ко образователни 
институции има в 
област Враца?

– В областта функ-
ционират 68 училища. 

Едно от тях е към Министерството 
на културата – ПГ по каменообра-
ботване в с. Кунино, както и две към 
Министерството на правосъдието 
– СУ „Мито Орозов“ към затвора 
във Враца, и СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ – бивш поправителен 
дом в Бойчиновци. Имаме и 7 цен-
търа за подкрепа за личностно раз-
витие, от които едно средношколско 
общежитие, Регионален център за 
подкрепа на процеса на приобща-
ващото образование и Център за 
специална образователна подкрепа. 
В областта работят и 43 общински 
детски градини.

– Как преминаха училищата 
през онлайн обучението?

– Общ проблем на образовател-
ната система е, че от компенсаторна 
мярка обучението от разстояние 
в електронна среда се превърна в 
основна организация за немалък 
период, особено за някои групи уче-
ници. Извеждаме доста дефицити на 
ОРЕС – технически и технологични 
проблеми, безотговорно отношение 
към получени електронни устрой-
ства, слаб родителски контрол, 
фиктивно или непълноценно включ-
ване на немалка част от учениците, 
особено в гимназиален етап, пасив-
ност на учениците в условията на 
електронна среда, невъзможност за 
пълноценен контрол. Недостатъчна 
е дигиталната компетентност при 
част от учениците.

През тези периоди имаше огра-
ничени възможности за препода-
ване на учебното съдържание, не 
достигаше времето за определени 
цели и дейности. Учители срещаха 
затруднения с ползването на функ-
ционалностите на платформите. 
Понякога се прилагаше лекционно 
преподаване, при което учениците 
бързо губят интерес и мотивация. 
Трудности имаше и при обективното 
оценяване. 

Експертите на РУО – Враца, са 
осъществили контрол в електронна 
среда в 28 училища, като е наблю-
даван образователният процес при 
125 учители. Проведени са и над 
100 индивидуални консултации с 
учители, като те са насочвани към 
използване на електронни ресурси 
и към прилагане на подходящи 
методически подходи. Проведе-
ни са и 44 работни срещи с над 
2600 педагогически специалисти.  
С директори на училища имахме 
две работни срещи.

Лорета Колева, началник на РУО – Враца:

За качествено образование са нужни 
стратегия за развитие и всекидневни усилия 
Едва 22% от зрелостниците в областта започват работа по специалността. Наш 
дългосрочен приоритет ще бъде подобряване на нивото на професионалната подготовка

– Какви са основните предизви-
кателства при завръщането към 
присъствен учебен процес?

– През настоящата учебна година, 
за радост, отчитаме по-ограничено 
прилагане на ОРЕС. В рамките на 
първия учебен срок две трети от па-
ралелките в училищата от областта  
са осъществявали ОРЕС под 30% от 
учебното време. Имаме и 910 учени-
ци (около 5% от всички), обучавани 
онлайн.

Съществено предизвикателство е 
фактът, че в предходните две учебни 
години при някои ученици са натру-
пани образователни дефицити. И те 
могат да бъдат компенсирани само в 
дългосрочен план чрез координира-
ни и целенасочени усилия от страна 
на ученици, учители, родители и 
ръководни екипи. 

В същото време, отчитаме, че 
изявени ученици – участници в 
олимпиади, състезания и конкурси, 
след ОРЕС отбелязват надграждане 
на своите компетентности. Вероят-
но това се дължи на възможността 
за самостоятелно задълбочаване в 
сферата на интереси.

При завръщането към присъст-
вено обучение виждаме и необхо-
димост от припомняне на социал-
ните умения, което е обща грижа 
и отговорност на семейството и 
училището. 

– Споделете повече за план-при-
ема за следващата учебна година? 

– За новата учебна година в област 
Враца ще бъде реализиран държавен 
план-прием в VIII клас в 33 учили-
ща. В Профилираната природо-ма-
тематическа гимназия във Враца има 
и прием в V клас.

При изготвянето на нашето пред-
ложение за приема търсим баланс 
между много фактори – от една 
страна, са определените от МОН 
целеви стойности и съотношението 
професионално – профилирано 
образование, а също така и приемът 
в паралелки със STEM профили 
и професии. Съобразяваме се и с 
броя на учениците в областта, които 
завършват VII клас, с потребностите 
и заявения интерес от бизнеса, с 
общинските прогнози, програми и 
политики, с наличната база в учи-
лищата и с възможностите за обез-
печаване на образователния процес 
с необходимите кадри.

Как стоят нещата в цифри – в VIII 
клас планираме прием в 62 паралел-
ки, от които 48 професионални и 14 
профилирани. Така ще изпълним за-
дадената ни целева стойност – 74% 
за професионалното образование. 
От планираните професионални 
паралелки 2,5 са защитени, а 19,5 
са по професии с очакван недостиг 
за пазара на труда. В дуална система 
на обучение предлагаме прием в 5 
паралелки. По отношение на приема 
в STEM профили и професии от 
общия брой на всички паралелки 
40,5% са такива.

– Променят ли се нагласите на 
родители и ученици към профе-
сионалните паралелки?

– Все още тече борба на роди-
телите за повече профилирани 
паралелки. Не е лесна промяната на 

нагласите на родители и ученици, 
въпреки усилията, които полагаме 
да ги мотивираме да изберат про-
фесионално образование – чрез 
подобряване на материалната база 
в училищата, развиването на парт-
ньорства с фирми, дейности по 
различни проекти.

Извели сме като наш регионален 
приоритет подобряване качеството 
на професионалната подготовка. Не 
просто да записваме учениците в 
професионални гимназии, а да оси-
гурим качествено професионално 
образование, което да им гарантира 
възможности за реализация в профе-
сионален и личностен план. Важно 
за промяна на нагласите е образова-
нието в професионалните гимназии 
да е съпоставимо с това в училищата 
с профилирана подготовка.

Има интересни факти по отноше-
ние реализацията на учениците след 
средно образование. Голяма част от 
нашите зрелостници продължават 
във висши училища – над 70% в 
профилираните паралелки и около 
50% в професионалните. И в голяма 
част от случаите изборът на специ-
алностите от висшето образование 
не е обвързан с това, което са учили 
в средното образование. Едва 22% 
от зрелостниците в нашата област 
започват работа по специалността, 
за която са обучавани.

Всъщност се влагат изключително 
много ресурси – професионалното 
образование изисква доста средства 
за качествена подготовка, а след 
това няма възвръщаемост на инвес-
тициите. Проблемът обаче надскача 
възможностите на образователната 
система да се справи с него. Опитва-
ме се да информираме и други инсти-
туции партньори и да ги привличаме 
в решаването на тези проблеми.

С моя екип смятаме за важно да 
бъде разработена Стратегия за раз-
витието на образованието в област 
Враца. Реализираме националните 
политики на регионално ниво, но 
има особености – на територията 
на област Враца има 10 общини, 
различни по мащаб и с различни 
проблеми, които рефлектират върху 
функционирането и на образовател-
ните институции. 

– Подкрепят ли местни рабо-
тодатели развитието на дуалното 
обучение? 

– Да, в това отношение имаме зна-
чим напредък. Започнахме с 1,5 па-
ралелка през учебната 2015 – 2016 г.,  
а в момента имаме 20,5 паралелки, в 
които се реализира дуално обучение. 
За новата учебна година предлагаме 
прием в нови пет паралелки. Дуално 
обучение се осъществява в 9 учи-
лища в област Враца в сферите на 
техниката, строителството, инфор-
матиката, производството и прера-
ботката и услуги за личността. Над 
20 са фирмите, които имат сключени 
договори, подкрепят училищата и 
приемат ученици за обучение на 
място. 

Знам колко индиферентни бяха 
фирмите към това да се подготвят 
кадри, докато сега има интерес 
за сътрудничество с училищата. 
И ние подкрепяме всяка подобна 
инициатива. Споделяме виждането, 
че дуалната система на обучение 
осигурява много по-пълноценни 
възможности за качествена профе-
сионална подготовка.

– Регионалното управление на 
образованието във Враца обяви 7 
декември 2021 г. за Ден на младия 
учител. Има ли достатъчно млади 
педагози в областта и как те биват 
подпомагани?

– Млади колеги влизат в професи-
ята, макар че бихме искали техният 
брой да е по-голям. За тази учебна 
година в нашата система имаме 165 
педагози на възраст до 35 години и 
до 3 години учителски стаж. Още 78 
млади педагогически специалисти 
работят в детските градини.

Подкрепата на младите и ново-
назначените учители не се изразява 
само в това събитие на 7 декември. 
Провеждаме последователна поли-
тика в това отношение. В началото 
на всяка учебна година експертите 
по учебни предмети и направления 
проучват кои са назначените млади 
учители, за да могат да ги подкрепят 
чрез индивидуални консултации и 
включване в работни срещи. Защото 
адаптацията не е лесна. Колегите 
имат нужда от подкрепа най-вече 
да бъдат задържани в образовател-
ната система. Имаме необходимост 
от тяхната енергия, те са близо до 
интересите и потребностите на уче-
ниците, добре са възприети от тях.  
И ако можем да ги подкрепим с мал-
ко повече методическа подготовка 
и споделяне на педагогически опит, 
смятам, че се получават нещата. 
Насърчаваме и наставничеството в 
образователните институции.

– Как протича модернизирането 
на материалната база на образо-
вателните институции? Колко 
STEM центъра са изградени 
досега?

– Бих могла да кажа с удовлет-
ворение, че базата в образовател-
ните институции в областта е на 
изключително удовлетворително 
ниво. През последните години тя се 
обновява усилено. И в архитектур-
но, и в технологично отношение. 
Много възможности се откриха пред 
училищата и те ги оползотворяват в 

голяма степен.
STEM центрове, които дават 

много възможности за качествено 
обучение, са изградени в осем 
училища в областта. Сред тях има 
начални училища, обединено учили-
ще, профилирани и професионални 
гимназии. Предстои откриване на 
още центрове. Опитваме да насър-
чаваме колегите да се включват с 
такива проекти. 

– Как се развива квалификаци-
ята на педагозите в региона? 

– Осъществява се по програми на 
специализирани обслужващи звена, 
висши училища, научни организа-
ции и на обучителни организации. За 
първия срок на настоящата учебна 
година в такива форми са се включи-
ли 48% от педагозите при 34% през 
миналата учебна година. Радва ни и 
това, че училищата се съобразяват 
с наши препоръки относно избора 
на тематика на обученията. Защото 
обучението не трябва да е самоцел, 
а да бъде в приоритетните области, 
в които трябва да се подобрява об-
разователният процес – използване 
на дигитални ресурси, методи на 
преподаване, които водят до пови-
шаване на мотивацията за учене, 
ефективно оценяване и т.н. 

Във вътрешноинституционал-
ни форми на квалификация са се 
включили над 80% от педагозите 
в областта. Много ни радва и това, 
че много педагози се включват във 
формите, организирани от РУО – 
Враца. А ние правим доста такива, 
насочени към методическа подкрепа 
и развитие на компетентностите. По 
НП „Квалификация“ имаме орга-
низирано обучение в направление 
„Компетентностен подход и образо-
вателни резултати“ – включиха се 30 
наши педагози.

Насърчаваме и споделянето в 
екипа на училищата и детските гра-
дини на опит и знания, придобити в 
различни обучения. Има още какво 
да направим по отношение на транс-
фера на наученото в практиката. 

– Променят ли се нагласите към 
децата със специални образова-
телни потребности и как се работи 
за тяхното приобщаване?

– Приобщаващото образование 
е осъзната политика, възприема 
се като необходимост и колегите 
влагат усилия. Но има и труднос-
ти. Пандемията и ограниченията 
допълнително затрудниха сложния 
процес на приобщаване на децата 
и учениците със специални обра-
зователни потребности. Много от 
предвидените дейности за изграж-
дането на положителни нагласи 
към политиката на приобщаващо 
образование се наложи да бъдат 
проведени в електронна среда, което 
неминуемо се отрази върху тяхната 
ефективност.

Развиват се разнообразни дей-
ности, насочени към подобряване 
включването на тези деца. Между 
другото, не само на децата и учени-
ците със специални потребности, 
а и на тези, които са от различни 
култури и етноси. Провеждат се де-
монстрационни практики, ателиета, 
работилници, обменя се опит.

Интервюто взе 
Стоян СТОЯНОВ

Лорета Колева завърш-
ва „Педагогика“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Има 
следдипломна квалифика-
ция по философия и спе-
циализация в сферата на 
управление на образова-
нието. Работила е като 
възпитател в ПУ „Д-р 
Петър Берон“ – Враца, 
и като педагогически 
съветник и зам.-ди-
ректор в СУ „Хрис-
то Ботев“ – Враца. 
След 19 години 
работа в РУО – 
Враца, от ноември 
2021 г. е началник 
на Регионалното 
управление.

Стоян КОСТАДИНОВ

Нов STEM кабинет 
КРИЛЕ по при-
родни науки е от-
крит в ОУ „Граф 
Н. Игнатиев“ –  
с. Граф Игнати-

ево, област Пловдив. „Изборът на 
име за новия ни STEM център не 
е случайно. Единодушно се обе-
динихме около предложението да 
го наречем изследователски цен-
тър КРИЛЕ, което е абревиатура 
от креативност, решителност, 
изследване, любопитство, емо-
ция. Това са ключовите думи, 
които ще характеризират учеб-
ните преживявания на нашите 
ученици. Името прави препратка 
и към дългогодишната тради-
ция на училището да запалва 
любопитството на децата чрез 
изследване живота на птиците 
в клуб „Орнитология“ и към  
сътрудничеството ни с партньор-
ите от Авиобаза Граф Игнатиево. 
Метафорично казано, целта ни 
е да дадем „криле“ на децата да 
покоряват висини, опирайки се 
на уменията, придобити благода-
рение на адекватното обучение в 
новоизградения STEM център“, 
споделя за „Аз-буки“ директор-
ката Даниела Петкова.

По думите ѝ STEM центърът 
не е просто добре изглеждаща 
материална база, а подкрепяща и 
трансформираща се среда за нови 
методи на преподаване и учене, 
както и на комуникация между 
учители и ученици. „В обособе-
ните за различни активности зони 
учениците ще общуват свободно, 
ще развиват креативността си, 
ще изследват, анализират, про-
учват, експериментират и ще си 
сътрудничат, ще намират решения 
на реални житейски проблеми“, 
казва Даниела Петкова.

Центърът е създаден след спе-
челен проект по Националната 
програма за изграждане на учи-
лищна STEM среда. Дофинанси-
рането идва от местната община 
и от бюджета на училището. Цен-
търът е оборудван с лабораторни 
острови по химия и физика, зони 
по биология и география, които 

ще благоприятстват реализи-
рането на проектно базирано и 
проблемно базирано обучение и 
прилагане на холистичен подход 
чрез интегриране на учебното 
съдържание от различни пред- 
метни области. В прилежащото 
фоайе е създадена раздвижена 
зона за учене. Стените в центъра 
са обработени със специална боя, 
която позволява върху нея да се 
пише. Така учениците могат да 
работят в екипи, да обсъждат и да 
записват своите идеи под формата 
на мисловни карти. 

„Цялостната обстановка в цен-
търа, който вече се използва, 
позволява на учениците да сме-
нят различни режими на учене и 
взаимодействие“, отбелязва още 
директорката.

За да се използват пълноценно 
възможностите на новия център, 
вече втора година екипът премина-
ва през специализирани обучения. 
Планирани са и още такива, за да 
могат педагозите да създават сами 
електронно съдържание, адапти-
рано към нуждите на децата.

По време на официалното 
откриване е проведен демон-
стративен STEM урок на тема 
„Птиците – родени да летят, хо-
рата – родени да мечтаят“. Той се 
провежда с шестокласници, като 
интегрира знанията по „Човекът 
и природата“, математика, фи-
зика, български език и информа-
ционни технологии. „Учениците 
изследваха полета на птици и 
самолети чрез наблюдение и си-
мулации, сравняваха движението 
им, откриваха закономерности в 
устройството и начина на полет. 

В урока взе участие и специа-
лен гост-експерт – кап. Симеон 
Петров, пилот в Авиобаза Граф 
Игнатиево, който представи пред 
учениците интересни факти за 
комуникацията във въздуха и 
заимстваните от птиците средства 
за летене и общуване.

В урока бе приложен компе-
тентностен подход – учениците 
подобриха уменията си за пла-
ниране на работата, затвърдиха 
се компетентности за работа с 
текст и изображение, използваха 
програми за компютърна симула-
ция. Шестокласниците работиха с 
хромбук за записване на изводи и 
възникващи въпроси, за споделяне 
на открита информация по темата, 
проведоха интервю, приложиха 
формули за решаване на задачи, 
използваха лупи и микроскоп, за 
да проучат устройството на перата 
на птиците. Група ученици сравня-
ваха плътността на веществата, от 
които се изработват части на само-
лета“, разказва Даниела Петкова. 
Добавя, че новата среда провокира 
и мотивира учениците да са още 
по-любознателни. 

И с още една новост може да се 
похвали ОУ „Граф Н. Игнатиев“ – 
заедно със STEM центъра е открит 
и нов корпус с три просторни 
класни стаи. Създаден е, тъй като 
в последните години броят на 
учениците нараства. „Преди две 
години за първи път от 40 години 
насам имаме двойни паралелки. 
Наложи се деца да учат в при-
земния етаж. Затова общината 
спечели проект пред МОН за 
изграждане на нов учебен корпус“, 
казва директорката. 

ОУ „Граф Н. Игнатиев“ е сре-
дищно училище. В него се обуча-
ват 170 ученици от пет населени 
места в две общини. Има осигурен 
транспорт за пътуващите от тях. 
Близо 40% от децата са от уязвими 
групи, като за тях са осигурени до-
пълнителни дейности, така че да 
бъдат адаптирани и да се включат 
успешно в учебния процес.

Училището работи целена-
сочено и с родителите, като от 
2007 г. провежда тренинги с тях. 
За съжаление, пандемията пред 
последните две години не поз-

волява те да се състоят присъст-
вено. „Целта им е да повишим 
родителския капацитет. Това са 
добре структурирани занимания. 
Винаги има поставена цел, така че 
да постигаме конкретен резултат“, 
отбелязва директорката. Екипът ѝ 
представя тази дейност на много 
места и с радост установява, че тя 
се е популяризирала. 

За учениците се грижи екип 
от 18 педагогически специали-
сти, който представлява сплав от 
млади и много опитни учители. 
„Тази година съм назначила три-
ма току-що завършили колеги. 
Доволна съм от тях, а и при нас 
средата е много подкрепяща – 
всички им оказваме помощ и те 
се справят чудесно. Децата много 
харесват младите колеги. Така че 
комбинираме опита и зрелостта с 
амбицията и енергията и се полу-
чават нещата“, заявява Петкова. 

Директорката отбелязва, че 
без да има статут на иновативно 
училище, ОУ „Граф Н. Игнати-
ев“ носи тази същност. „Всеки 
учител има нещо, в което е силен, 
колегите прилагат много инова-
тивни модели за преподаване. На 
19 април например ще проведем 
открита практика пред учители 
от цялата Пловдивска област под 
патронажа на РУО – Пловдив. 
Ще представим подхода, свързан 
с дизайн мисленето“, информира 
събеседничката ми. Учениците 
провеждат различни мисии и 
експедиции, в които попадат в 
поредица от предизвикателства.

Училището се включва и в 
предстоящ проект, свързан с диги-
талните компетентности, който ще 
обхване 40 училища. От българска 
страна той се ръководи от Центъра 
за творческо обучение.

„Сега реализираме проект 
„Обичам моето училище“ на фон-
дация LightSource Charity. Идеята 
е да се активизира общността, 
да се правят доброволчески и 
благотворителни инициативи. 
С тях се събраха средства за боя 
и учителите и родителите сами 
боядисахме нашето училище. 
Родители претапицираха дивани 
и други мебели. Беше вдъхновя-
ващо“, споделя Даниела Петкова.

Където дават криле,  
за да полетиш
Нов STEM център работи в ОУ „Граф Н. Игнатиев“ – 
с. Граф Игнатиево, област Пловдив

Новият STEM център КРИЛЕ в ОУ „Граф Н. Игнатиев“ е открит с демонстративен интердисциплинарен урок 
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Даниела Петкова, 
директор
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Две научни титли е 
получил с плаги-
атство професорът 
и  университет -
ски преподавател 
В.К.Т. Това уста-

новиха проверки на Комиси-
ята по академична етика към 
МОН, съобщават от МОН. 
В.Т. е публично известен от 
няколко години поради необи-
чайно голямата си активност 
в различни сфери на науката. 

Накърняване на авторски 
права е открито в  дисертаци-
ите на В.Т. за придобиване на 
научните степени „доктор“ и 
„доктор на науките“ в профе-
сионално направление „Ико-
номика“. В първия случай 
арбитрите на Комисията по 
академична етика установяват 
висока степен на плагиатство 
в научен труд на тема „Въз-
действие на активни политики 
и програми върху пазара на 

труда“, защитен във Варнен-
ския свободен университет 
„Черноризец Храбър“ през 
2014 г. От общо 296 страници 
плагиатстваните са 65, или 
22,2% от дисертацията, с 
която В.Т. става т.нар. „малък 
доктор“ в направление „Ико-
номика“. Сред установените 
нарушения са некоректни ци-
тирания, излагане на данни с 
неуточнен произход, съвпаде-
ние на текстове с публикации 
на други автори.

При втората проверка е 
установено плагиатство при 
придобиването на научна сте-
пен „доктор на науките“ през 
2015 г. С дисертация „Предиз-
викателства пред социалното 
програмиране в контекста на 
насърчаване на социалната 
активност и регулирането на 
социалното развитие чрез 
активни политики“ В.Т. ста-
ва т.нар. „голям доктор“ в 

професионално направление 
„Икономика“ в Стопанската 
академия „Димитър А. Ценов“ 
в Свищов. Плагиатствани са 
231 страници от общо 374, 
което е 61,8% от научния 
труд. Отново има неточни и 
подвеждащи цитирания. В 
доклада се посочва, че липс-
ват източници на данните в 
таблиците и фигурите и са 
използвани публикации, които 
нямат общо с тезата на ди-
сертацията. Становището на 
Комисията е, че дисертацион-
ният труд е с висока степен на 
плагиатство.  

За  решенията са уведоме-
ни университетите, в които 
са защитени дисертациите, 
за да могат да предприемат 
действия по отнемане на  
съответната научна степен 
съгласно Закона за развитието 
на академичния състав. 

Комисията по академична 

етика приключи още една  
проверка на дисертация на 
В.К.Т. Трудът е защитен в 
Националния военен универ-
ситет „Васил Левски“ (НВУ) 
през 2014 г. и е на тема „Мо-
дели на повишаване на ефек-
тивността на системата за 
социална адаптация на воен-
нослужещите, освободени от 
военна служба, в динамична 
социална среда“. Благодаре-
ние на него В.Т. е станал  „док-
тор на науките“ в направление 
„Национална сигурност“.  
Проверени са и публикациите 
му за заемане на академичната 
длъжност „професор“ в също-
то направление в НВУ. В тези 
два случая арбитрите на КАЕ 
не са установили плагиатство. 

Комисията проверява и на-
учен труд на В.Т. в направ-
ление „Социални дейности“, 
но работата по него още не е 
приключила. 

Строеж на новата технологична 
сграда на Центъра по компетент-
ност Clean & Circle започна в 
кампуса на Софийския универси-
тет "Св. Климент Охридски" в кв. 
„Лозенец“, съобщават от висшето 
училище. Университетът е водещ 
партньор в проект за чисти техно-
логии за устойчива околна среда. 
Той се финансира от Оперативна 
програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, в размер на 
23 667 925 лв.

Технологичната сграда е разпо-
ложена в съседство с Физическия 
факултет, Факултета по математи-
ка и информатика и с Факултета 
по химия и фармация, както и с 
още два центъра за компетентност. 
Вече над 100 изследователи и мла-
ди учени разработват технологии 
в Центъра с готовност за реално 
приложение.

Първа копка на новата сграда 
правят зам.-министърът на обра-
зованието и науката акад. Кон-
стантин Хаджииванов, ректорът 
на Софийския университет проф. 
д.ф.н. Анастас Герджиков и проф. 
д.б.н. Яна Топалова – координатор 
на Проекта. Гости на церемонията 
са кметът на район „Лозенец“ д-р 
Константин Павлов, ректорите 
на партньорските университети 
– Лесотехническия университет 
и Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, директо-
рите на партньорските институти 
на БАН, както и представители 
на бизнес партньорите в проекта 
– „Софийска вода“ и Столичното 
предприятие за третиране на от-
падъци.

„Поколението след нас ще се 
развива в условия, които са на ев-
ропейско ниво“, каза зам.-минис-
тър Хаджииванов. Той коментира, 
че изграждането на центровете 
за върхови постижения и на цен-
тровете за компетентност е от 
огромно значение за бъдещето на 
науката в страната.

 От своя страна, ректорът проф. 
Герджиков посочи, че на мястото 
ще бъде изграден кампус, свър-
зан със сериозна научна работа. 
Той изтъкна, че проектът има 
възможността да се превърне не 
просто в успешен, но в пример 
за това каква би могла да бъде 
ползата от обединяването на науч-
ната работа с нуждите на бизнеса 
и обществото. „Струва ми се, че 
тук ще има не само отделни на-
учни резултати, които да се внед- 
рят или използват. Тук наистина 
ще се даде пример за това, че кръ-
говата икономика е възможна и е 
възможно с помощта на научните 
изследвания да променим живота 
си и живота на хората около нас“, 
заяви проф. Герджиков. 

По специалност „Спешна медицина“, 
потребностите от специалисти са 205, 
а броят на специализантите е 50. Това 
заяви министърът на здравеопазването 
проф. Асена Сербезова по време на пар-
ламентарния контрол. При „Вътрешни 
болести“ съотношението е 123 към 41, 
„Пневмология и фтизиатрия“ – 100 на 
72, „Инфекциозни болести“ – 65 на 24, 
„Трансфузионна хематология“ – 32 на 
28; „Съдебна медицина и деонтология“ 
– 25 към 12, „Обща и клинична патоло-
гия“ – 42 на 40, „Клинична лаборатория“ 
– 78 на 74, и по „Педиатрия“ – 166 при 
172 специализанти. Според министър 
Сербезова интересът към дадена спе-
циалност зависи от условията, които 
създаде държавата. Но при фактори като 
професионална реализация след при-
добиването на специалност, условия на 
труд и заплащане изключително важно 
е и каква е политиката в съответните 

болнични лечебни заведения.
Тя посочва, че всяка година се ут-

върждават места за специализанти, фи-
нансирани от държавата, по дефицитни 
специалности. Това става вече два пъти 
в годината – до 15 януари и до 15 август, 
като се определят въз основа на потреб-
ностите от специалисти в страната, 
възможностите на лечебните заведения 
да обучават специализанти, и заявения 
интерес от кандидатите. На 14 януари 
тази година са утвърдени общо 346 места 
за специализанти.

Облекчено е и започването на специа-
лизация по „Анестезиология и интензив-
но лечение“, „Инфекциозни болести“, 
„Вътрешни болести“, „Пневмология и 
фтизиатрия“ на лекарите, които рабо-
тят в структурите на бази за обучение, 
осъществяващи лечение на COVID-19, 
както и по „Спешна медицина“ на лека-
ри, които работят в структури на бази за 

обучение, осъществяващи медицинска 
помощ по специалността „Спешна ме-
дицина“. С това изменение се гарантира 
възможност за финансиране. 

Министър Сербезова коментира още, 
че недостигът на медицински сестри е 
изключително сериозен. По данни на 
НСИ към 31 декември 2020 г. той е 29 160. 

„На практика, необходимият брой 
медицински сестри е двойно по-голям 
от наличния и би следвало и приемът на 
медицинските университети по специ-
алности да отразява тази потребност“, 
заяви министърът. 

По думите ѝ проблемът се задълбо-
чава и от факта, че през последните 
20 години е налице трайна практика 
за утвърждаването на повече места за 
студенти по медицина, отколкото за 
студенти по специалност „Медицинска 
сестра“, а практиката изисква обратното 
съотношение.

Нова база 
за наука

Професор уличен  
в плагиатство Медицинският университет – 

София, увеличава стипендиите за 
своите студенти средно с около 
10% за летния семестър на учебната 
2021/2022 г. Това става по предложе-
ние на Студентския съвет, съобщават 
от висшето училище.  

Точната цифра на увеличението 
варира за различните категории 
стипендии по Постановление 90 на 
Министерския съвет – за успех и по 
социални критерии. 

Ръст на 
стипендиите 
в МУ – София

Комисията по академична етика към МОН 
проверява още един негов труд

Спешна помощ за спешната медицина 
и за медсестрите

Една завладяваща 
игра на човека със 

света и на света с 
човека представят 

студенти в пиесата 
Peter Gynt  

на Дейвид Хеър  
в Театър НАТФИЗ 

– забавен съвре-
менен прочит на 

емблематичната 
поема „Пеер Гюнт“ 

на Хенрик Ибсен. 
Постановка  
Боян Арсов
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Зина СОКОЛОВА

Откриването 
на дадена 
находка и 
нейното из-
следване от 
научна глед-

на точка са неща, които са 
много различни от процеса 
на представяне на артефа-
ктите пред широката публи-
ка. И в този процес главните 
герои са реставраторите“, 
заяви директорът на НАИМ 
при БАН доц. д-р Христо 
Попов при откриване на 
изложбата „Време, материя 
и дух: Реставрацията в На-
ционалния археологически 
институт с музей при Бъл-
гарската академия на науки-
те“. Експозицията предста-
вя повече от 200 предмета, 
реставрирани от специалис- 
тите на Института. 

„Не е достатъчно само 
да направиш голямото 
откритие и след това да  
хукнеш към поредните си 
5 минути слава – каза още 

Признание за реставраторите 
Изложбата „Време, материя и дух“ в Археологическия музей показва 
как се вдъхва живот на артефактите

доц. Попов. – Полагането 
на съответната грижа за 
подобряване състоянието и 
максимално дълготрайното 
съхраняване на откритите 
старини е процес, изискващ 
много време, ресурси и 
съответните специалисти. 
Тази изложба изважда на 
показ труда именно на тези 
хора. Труд, който често ос-
тава скрит от очите на наши-
те посетители. Изложбата 
проследява историята на 
реставрацията у нас“.  

Експозицията е посветена 
на 130-годишнината от съз-
даването на Народния му-
зей, както първоначално се 
нарича Археологическият 
музей, който е най-старият 
в България. Тя се фокусира 
върху приноса на реставра-
торите и другите музейни 
специалисти за опазването 
на културно-историческото 
ни наследство от времената 
на Народния музей до днес. 
В нея се подчертава ролята 
на Народния музей, Бъл-
гарското археологическо 

дружество и Българския 
археологически институт, 
предшественик на НАИМ 
при БАН, за полагането на 
основите, изграждането на 
стандартите и развитието 
на съвременната българска 
археология и музеология.

Правоприемник на ня-
когашното ателие, днес 
Лабораторията за анализи, 
консервация и реставрация 
е утвърден технологичен 
музеен и научноизследо-
вателски център. Той оси-
гурява експертиза не само 
за нуж дите на НАИМ при 
БАН, но и за редица реги-
онални, общински и архео-
логически музеи в страната. 
Участващите в изложбата 
артефакти от фондовете 
на 20 музея ясно показват 
този процес. В каталога 
към изложбата са предста-
вени снимки на експонатите 
преди и след реставрацията. 

В експозицията може да 
се види първата реставрира-
на антична подова мозайка 
в България от V – VI в.  
Тя е открита през 1911 г. в 
полите на Аязмото, в не-
посредствена близост до 
крепостните стени на ан-
тичния град Августа Тра-
яна в Стара Загора. През 
следващата година е отде-
лена и вдигната от терен 
за нуждите на музейната 
сбирка. Това я прави една 
от първите трансферирани 
на носеща основа мозайки 
в България. Повторната 
ѝ реставрация се налага 
поради лошото състояние 
и необходимостта да бъде 
приведена в експозицио-
нен вид. Композицията на 
мозайката е геометрична. 
Запазени са два квадрата с 
вписани в тях четирилист-
ни розети. В единия край 
е оформен бордюр, който в 
едната част е представен с 
плетеница.

Сред най-интересните 
експонати е сребърен нако-
ленник от IV в. пр. Хр., от-
крит в Могиланската могила 

във Враца. Той е украсен с 
позлатени орнаменти, живо-
тински и растителни фигури: 
лъвове, фантастични живот-
ни с тела на змии, грифони. 
Изпъкналата част на нивото 
на коляното е с форма на 
женска глава с бръшлянов 
венец. Двете страни на на-
коленника са оформени като 
стилизирани птичи криле. 
Парадният сребърен нако-
ленник е повторно рестав-
риран през 2015 г. във връзка 
с подготовка на експоната 
за изложбата „Епопея на 
тракийските царе“ в музея 
„Лувър“. 

Друг акцент в излож-
бата е бронзова амфора 
от втората половина на 
V в.пр.Хр. Намерена е 
в надгробна могила при  
с. Руец (Юруклер), община 
Търговище. Шията ѝ е ви-
сока, а тялото – издължено. 
Дръжките и столчето са 
лети, профилирани и до-
пълнително прикрепени 
към устието и тялото на 
съда. Вертикалните три 
дръжки са богато укра-
сени с флорални мотиви.  
В долния им край са до-

Първата реставрирана антична подова мозайка в България от V – VI в., открита 
през 1911 г. в близост до крепостните стени на античния град Августа Траяна  

в Стара Загора

пълнени с изображение на 
сирена с разперени криле. 
Амфората е открита заедно 
с цедилка. При реставраци-
ята на предмета отделните 
части са почистени от раз-
лични наслоения, след което 
е извършена консервация на 
метала. 

Бронзовият шлем от края 
на VI в.пр.Хр. е открит в 
некропол при с. Требенище, 
Охрид, Република Северна 
Македония. Той е от или-
рийски тип, оформен от 
един метален лист, с четвър-
тит отвор за лицето. Тилната 
част липсва. Най-вероятно 
това е погребален брон-
зов шлем, принадлежал на 
член от царската фамилия. 
В миналото шлемът е бил 
реставриран. Повторната 
му реставрация има за цел 
отделните части да бъдат 
събрани и монтирани към 
предварително моделира-
ната основа.

Изложбата „Време, мате-
рия и дух“ е организирана 
в партньорство с 20 исто-
рически и археологиче-
ски музеи в цялата страна, 
които предоставят находки 

от своите фондове. Това 
са регионалните археоло-
гически музеи във Варна 
и Пловдив, регионални-
те исторически музеи във 
Враца, Кърджали, Разград, 
Русе, Силистра, Сливен, 
София, Стара Загора, Хас- 
ково и Шумен, Археоло-
гическият музей „Велики 
Преслав“, Археологиче-
ският музей „Старинен Не-
себър“, Етнографският и 
археологически музей Ел-
хово, ОКИ „Музеен център“ 
– Созопол, Историческият 
музей „Искра“ – Казанлък, 
и историческите музеи в 
Попово, Провадия, Свищов 
и Средец. 

Реализирането на излож-
бата е свързано с дейността 
на НАИМ при БАН по про-
грама ИНФРАМАТ, финан-
сирана от Министерството 
на образованието и науката, 
и е осъществено с подкрепа-
та на БАН, Министерството 
на културата и други.

Изложбата „Време, мате-
рия и дух: Реставрацията в 
НАИМ при БАН“ ще бъде 
отворена за посетители до 
18 септември 2022 г.

В книжка 1 за 2022 г. четете:

В статията „Гробът на Хаджи 
Димитър e под връх Хаджи Димитър 
в Стара планина“ на Вера Бонева са 
представени архивни материали и дру-
ги исторически извори, които съхра-
няват първични сведения за смъртта  
и погребението на известния българ-
ски въстанически водач Хаджи Дими-
тър Асенов (1840 – 1868).

София – Sofia
2022
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Бронзова амфора от втората половина на V в. пр. 
Хр. от надгробна могила при с. Руец (Юруклер), 
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Анализът на данните 
в доклада показва, 
че по-голямата част 
от неактивните и 
безработните в Бъл-
гария принадлежат 

към една или няколко уязвими гру-
пи: млади хора под 30 години, които 
нито работят, нито учат – около  
170 000 души; представители на 
етнически малцинства, особено ро-
мите и турската общност – 350 000  
души; хора, които не работят, за-
щото имат семейни ангажименти, 
като грижи за малки деца или по-
възрастни членове на семейството 
– 290 000 души, предимно жени; 
трайно болни хора / хора с уврежда-
ния – 190 000 души; възрастни, бли-
зо до пенсионна възраст – 340 000  
души. 

Основните констатации от док- 
лада бяха представени на онлайн 
форум от Стефано Скарпета – 
директор на Дирекция „Заетост, 
труд и социални въпроси“ в ОИСР. 
През последните 10 години, преди 
COVID-19 кризата, България пос- 
тигна сериозен напредък на пазара 
на труда – нивото на безработица е 
относително ниско за ЕС, отбелязва 
се и повишаване броя на наетите, 
като нивата на заетост нараснаха 
от под 60% сред 15 – 64-годишните 
преди 10 години до 68,5 % в края 
на 2021 г., каза Стефано Скарпета. 
Според него България е изправена 
пред редица предизвикателства на 
пазара на труда – има демографска 
криза, като населението намалява 
драстично, много по-бързо в срав-
нение с други държави, което е се-
риозен риск, защото потенциалната 
работна ръка намалява постоянно. 
В страната ни има и изключително 
много хора в риск от бедност и 
социално изключване, припомни 
Скарпета.

България е изправена и пред 
големи структурни предизвикател-
ства, свързани с перспективите ѝ за 
трудова заетост. През следващите 
три десетилетия се очаква страната 
ни да загуби една трета от населе-
нието си в трудоспособна възраст 
и това предопределя риск да се 
сблъска със сериозен недостиг на 
работна сила в бъдеще. В допъл-

Близо 170 000 млади хора у нас нито учат, нито работят
Акцентът трябва да е върху обучителни програми и преквалифициране на безработните, а не върху прякото създаване на работни места, препоръчва 
доклад на ОИСР за България

Около 900 000 са българите, които нито работят, 
нито учат. Това сочат данните от доклада за България, 
изготвен от Организацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР) на тема „Връзка между хората 
и работните места: Достигане до неактивните и безра-
ботните лица в България и активирането им“. Докладът е 
изготвен като част от проект „Реформиране на същест-
вуващите и разработване на нови мерки за активиране на 
неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в 
България“, който е съфинансиран от Европейския съюз и 
се изпълнява в сътрудничество с Европейската комисия 
чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи. 
Това е осмият доклад от поредица, посветена на проуч-
ване връзката, която политиките могат да осъществят 
между хората и работните места. Той е публикуван през 
2022 г. и съдържа обстоен анализ на неактивните и без-
работните в България и идентифицира групите лица, за 
които мерките и услугите на публичната служба по зае-
тостта в България биха могли да са от полза. Освен това 
докладът представя оценка на политиките на пазара на 
труда в страната, които имат за цел да се достигне до 
неактивните лица и да им се окаже подкрепа за интегри-
ране на пазара на труда, като отправя препоръки за усъ-
вършенстването им.

нение към това българският пазар 
на труда е твърде неравномерен –  
с добри перспективи на пазара на 
труда за хора с добро образование, 
живеещи в градските региони, но с 
големи трудности при намирането 
на заетост за други. 

Активните политики на пазара 
на труда биха могли да изиграят 
по-голяма роля за преодоляване 
на тези бариери пред трудовата 
заетост. С 0,16% дял от БВП, 
разходите за активни политики на 
пазара на труда в България са ниски 
в сравнение с други страни членки 
от ЕС (0,39%) и страните от ОИСР 
(0,35%). Освен това разходите на 
България се фокусират твърде 
много върху програми за създаване 
на пряка трудова заетост, които 
според международни изследвания 
са с несигурна ефективност при 
оказване подкрепа на работещите 
да си намерят устойчива заетост, 
особено ако това не е съчетано с 
допълнителна помощ. Макар раз-
ходите за стимулиране на трудова 
заетост и мерките за осигуряване 
на обучение да са се увеличили след 
2015 г., те все още остават ниски. 

Избухването на пандемията 
рязко прекъсна подобренията на па-
зара на труда в България с особено 
силно въздействие върху младите 
хора и върху отраслите, които са 
най-податливи на намаляване и 
спиране на дeйността си поради 
необходимостта от социална дис-
танция, като например туризма 
и други сфери на хотелиерския и 
ресторантьорския отрасъл. През 
май 2020 г., само няколко седмици 
след обявяването на извънредното 
положение, броят на хората, при-
тежаващи трудов договор, намаля 
с 5% в сравнение с година по-рано 
и до 40% в най-тежко засегнатите 
сектори. През второто тримесе-
чие на 2020 г. броят на заетите  
15 – 24-годишни лица се е свил със 
17% на годишна база. В резултат от 
това броят на безработните, реги-
стрирани в Агенцията по заетостта 
(АЗ), се повиши от 205 000 през 
февруари 2020 г. до 295 000 през 
май 2020 г. 

Българският пазар на труда се 
стабилизира относително бързо 
след първоначалния шок през 
пролетта на 2020 г. и започна да се 
подобрява, подкрепен от навремен-

но приложените ответни политики, 
включително новата мярка за суб-
сидиране на заплатите „60/40“. Без-
работицата се стабилизира на около 
5% през втората половина на 2020 г.  
и през лятото на 2021 г. броят на 
регистрираните безработни лица 
спадна до равнището си от 2019 г. 
Въпреки това предизвикателствата 
пред трудовата заетост продъл-
жават. През второто тримесечие 
на 2021 г. заетостта все още беше 
3 процентни пункта по-ниска в 
сравнение със същото тримесечие 
на 2019 г. (68% срещу 71%). 

Неблагоприятната 
демографска  

динамика, съчетаваща 
бързо застаряване на 

населението и силно 
обезлюдяване поради 

ниска раждаемост  
и емиграция,

е сред най-сериозните структурни 
предизвикателства, пред които е из-
правена страната. Второ структурно 
предизвикателство, пред което е из-
правен българският пазар на труда, е 
високата степен на неговата не-
равномерност. Заетостта на високо 
образованите лица е сред най-ви-
соките в ЕС – 89% в популацията  
15 – 64-годишните през 2019 г., до-
като заетостта сред ниско образова-
ните е значително по-ниска – само 
38%. Аналогично както заетостта, 
така и равнището на заплатите са 
значително по-високи в икономиче-
ски по-богатите райони, отколкото 
в бедните и отдалечените части на 
страната, а данните за трудовата 
заетост варират значително при 
етническите групи. Например тру-
довата заетост на мъже от ромски 
произход в трудоспособна възраст 
е 51%, сравнена с 65% при мъжете 
от турски произход и 76% за ет-
ническите българи. При жените 
разликите са дори по-големи –  
в заетост респективно 31%, 48% и 
71% за жени от етнически ромски, 
турски и български произход. 

Сред безработните в Бълга-
рия само 15% са тези, които 
ефективно си търсят работа, а 
останалите 85% са неактивни 
(т.е. извън работната сила). Макар 
неактивността и безработицата 
да са разпространени сред много 
различни групи, някои групи от 
населението са особено засегнати 
и са изложени на голям риск да 
станат или да останат неактивни 
или безработни. Групите, които се 
припокриват, изискват специално 
внимание от страна на Агенцията 
по заетостта – не само защото 
представляват голямата част от 
безработното население, но и 
защото много от тях се сблъскват 
със значителни бариери пред 
трудовата заетост и не могат 
да ги преодолеят без подкрепа. 
Най-честите бариери, свързани 
с участие в пазара на труда за 
неактивните и безработни лица в 
България, са свързани с уменията 
(напр. ограничено образование 
или професионален опит), бари-
ери, свързани със семейството 
(напр. грижа за близки), здравни 
пречки и географски бариери 
(напр. живот в отдалечени населе-
ни места без превозно средство). 
В много случаи неактивните и 
безработните лица са изправени 

едновременно пред няколко ба-
риери за трудовата заетост. Общо 
75% от неактивните и 61% от 
безработните са изправени пред 
поне две значими бариери пред 
трудовата заетост – в сравнение с 
18% от работещите.

Необходими са различни ре-
шения за активиране с цел удов-
летворяване потребностите на 
различните групи. Агенцията 
по заетостта е фокусирана към 
неработещи, неучещи и необуча-
ващи се млади хора (NEETs), но 
следва да засили практиките на 
сътрудничество и да прецени дали 
са необходими повече младежки 
активатори. Продължителните 
периоди, прекарани от младите 
хора извън пазара на труда, могат 
да имат трайни болезнени ефекти. 
Колкото по-дълги са тези периоди, 
толкова повече затрудняват инте-
грацията им на пазара на труда. 
В допълнение към това младите 
хора бяха най-силно засегнати 
от последствията на пандемията 
COVID-19 на пазара на труда. 
През второто тримесечие на 2020 г.  
броят на работещите 15 – 24-го-
дишни намаля рязко със 17% в 
сравнение с една година по-рано, 
докато ефектът върху работещи на 
възраст 25 и повече години беше 
много по-малък и броят им намаля 
само с 5%. Това доведе отново до 
увеличаване на процентите на 
NEETs – 18% през 2020 г., при 
средна европейска стойност 14%.

С цел намаляване на високия 
процент NEETs както Агенцията 
по заетостта, така и общините 
назначиха активатори/медиато-
ри, които съсредоточават вни-
манието си върху достигане до 
NEETs и тяхното активиране. 
През 2019 г. бяха назначени близо 
100 младежки медиатори в цяла 
България. Освен това Агенцията 
създаде услугата „Семеен трудов 
консултант“ с цел предоставяне 
на комплексни услуги на всички 
членове на семейства, изправени 
пред безработица и неактивност, 
с потенциал да се предотврати 
превръщането на тийнейджърите 
и младите пълнолетни лица от 

тези семейства в NEETs. Въпреки 
това под 15% от NEETs на възраст 
под 25 години се регистрираха 
като безработни, което огранича-
ва подкрепата, която може да им 
окаже Агенцията. Следователно 

Агенцията по зае-
тостта следва  

да засили усилията си 
да достигне до пове-
че млади хора, които 

нито работят,  
нито учат,  

нито се обучават. 

Например допълнителни и по-
систематични партньорства между 
Агенцията, училища и неправител-
ствени организации биха могли да 
допринесат за идентифицирането и 
подпомагането на NEETs и отпад-
налите от училище. Такова сътруд-
ничество следва да се прилага както 
в селски, така и в градски райони 
със съчетаване на подходите за 
предотвратяване превръщането на 
младите хора в неактивни (напр. 
информационни кампании в учи-
лищата) и повторното ангажиране 
на онези от тях, които са неактивни 
и не са в контакт с Агенцията. Тя 
следва да извършва солидна оценка 
и анализ на съотношението разходи 
– ползи, за да прецени дали увели-
чаването на броя на активаторите 
на младежите и на медиаторите 
би могло да помогне за по-лесно-
то достигане до безработните и 
тяхната реинтеграция в заетост, 
образование или обучение.

Помощите за безработни са 
щедри, но социалната помощ е 
ниска, което ограничава ролята ѝ 
за намаляване на бедността и за 
подпомагане участието на пазара 
на труда. Както обезщетенията за 
безработица, така и социалната 
помощ, се изплащат само на лица, 
които са регистрирани като безра-
ботни, като по този начин пови-
шават способността на Агенцията 
по заетостта за осъществяване на 
контакт с безработните. 

Голям брой неактивни лица ня-
мат контакти с Агенцията. Освен 

това и други институции извърш-
ват или допринасят за дейности 
по информирането, включително 
Агенцията за социално подпома-
гане (АСП), общините, неправи-
телствените организации и учи-
лищата. Агенцията по заетостта е 
въвела редица инициативи с цел да 
разшири контактите си с хора, кои-
то имат нужда от подкрепа. Съз-
дадени са мобилни бюра по труда 
за неактивни лица в отдалечени 
райони, създадени са центрове за 
заетост и социално подпомагане 
(ЦЗСП) в сътрудничество с АСП и 
са наети активатори и медиатори, 
които насочват вниманието си към 
неактивни младежи и роми.

Въпреки усилията на Агенцията 
по заетостта процентът безработни 
или неактивни лица, които са ре-
гистрирани, е нисък в сравнение с 
други страни. Само около 22% от 
неактивните или безработните на 
възраст 25 – 64 години са били във 
връзка с Агенцията, при средни 
стойности за ЕС от 35% от търсе-
щите работа лица, които са били в 
контакт с обществените служби по 
заетостта (ОСЗ) през 2019 г.

Може би има общо около 700 000  
пълнолетни лица в трудоспособна 
възраст, които нито работят, нито 
учат, а много от тях биха се въз-
ползвали от подкрепа за намиране 
на работа.

Макар че Агенцията по заетостта 
увеличи усилията си в осъщест-
вяването на достъпа до групи, 
които са отдалечени от пазара на 
труда, процентът на неактивните 
регистрирани е особено нисък при 
тези групи, особено младите NEETs 
и ромите. Например само около 
12% от 15 – 24-годишните NEETs 
са регистрирани в Агенцията по 
заетостта през 2019 г. – в сравнение 
със средно 47% за ЕС при младежи, 
регистрирани в публичните служби 
по заетостта. Делът е приблизител-
но еднакво нисък и сред неактивни-
те и безработни роми – 13%.

По-силно сътрудничество с 
други организации и засилена 
информационна кампания ще 
помогнат да се достигне до повече 
хора, които се нуждаят от помощ. 

Освен това по-силно и по-редовно 
сътрудничество с организации, 
които са близо до неактивните 
лица или лица с риск да станат 
неактивни, по-специално някои 
неправителствени организации 
и училищата, ще допринесе за 
намирането на хора, които имат 
нужда от подкрепа. 

Активните политики следва 
да акцентират повече върху по-
вишаването на квалификацията 
и преквалифицирането на без-
работните и подпомагането на 
трудовата заетост на първичния 
пазар на труда. Данните показват, 
че изразходването на средства за 
такива политики може да помогне 
за намаляване на безработицата 
и особено на продължителната 
безработица, ако такива програми 
са добре проектирани и насочени. 
Особено за лица с по-дълги пери-
оди на безработица насочването 
към обучителни програми може 
да помогне за подобряването на 
перспективите за заетост и за 
поддържане на трудовите навици 
чрез редовно участие в програми.

България следва да преразгледа 
силния акцент, който поставя вър-
ху прякото създаване на работни 
места, се казва в доклада на ОИСР. 
Комбинацията от програми на Бъл-
гария се състои от програми за обу-
чение, стимули за заетост, схеми за 
пряко създаване на работни места, 
и най-вече малки програми за сти-
мулиране на начинаещ бизнес. През 
2019 г. две трети от общите разходи 
за активиращи политики бяха ин-
вестирани в мерки за пряко създава-
не на работни места в България. За 
разлика от това страните членки на 
ЕС изразходват само средно 11% от 
разходите за активиращи политики 
за пряко създаване на работни мес-
та. Според международните данни 
ефективността на програмите за 
пряко създаване на работни места 
и за връщане на участниците в 
тях към открития пазар на труда е 
съмнителна. Следователно редица 
страни в ОИСР – включително 
Дания, Естония, Израел, Норвегия 
и Швейцария, изобщо вече не 
използват тези програми. А много 

други страни през последното де-
сетилетие са пренасочили средства 
от прякото създаване на работни 
места към по-ефективни политики 
– например стимули за обучение и 
заетост. За младите хора следва да 
се дава предимство на намирането 
на заетост (включително стажо-
ве и чиракуване) на първичния 
пазар на труда, ако е необходи-
мо, и с подкрепа за субсидии за 
заплатите. 

Програми за обучение за пазара 
на труда могат да подобрят умени-
ята на лица с по-ниско образова-
ние и да обърнат обезценяването 
на човешкия капитал, което е 
резултат от по-дълги периоди 
безработица. 

Едва 8% от разходите 
за активиращи поли-

тики обаче бяха израз-
ходвани за обучение в 
България през 2019 г., 

сравнено със средно 
40% в ЕС,

което подсказва, че има ограниче-
ни възможности за предоставяне 
на обучение на безработните. 

Важно е също да се гарантира, 
че информацията за наличното 
обучение е ясна и леснодостъп-
на, че безработните получават 
напътствия при избора на подхо-
дящо обучение и че обучението 
отговаря на потребностите на 
работодателите и решава про-
блеми с дефицити на пазара на 
труда. Когато не са възможни 
големи допълнителни инвестиции 
в обучение, акцентът следва да 
се постави върху увеличаване на 
броя места в по-кратки програми 
– например кратко професионал-
но обучение, общо и коригиращо 
обучение и стажове, както и 
програми за обучение, създавани 
съвместно с работодателите, за 
да се помогне на големия брой 
безработни с ниски равнища на 
образование и с елементарни 
или остарели умения в България. 
По-силен акцент върху дейности, 
свързани с обучението в бъдеще, 
биха могли да произтекат от поети 
ангажименти от българското пра-
вителство да инвестира повече в 
образование и обучение, както се 
предвижда в проекта на Нацио-
налния план за възстановяване и 
устойчивост.

Важна активираща политика за 
младите безработни е Схемата за 
младежка заетост, която съчетава 
обучение в подкрепа на повишава-
не квалификацията на младежите 
със стимули за заетост в частния 
сектор, които подпомагат назна-
чаването им. Резултатите от тази 
програма следва да се сравняват с 
други политики, които съчетават 
обучение и общополезни дейнос-
ти, като програма „Работа“. За 
разлика от Схемата за младежка 
заетост последният вид програ-
ми не интегрира безработните в 
първичния пазар на труда. И двата 
вида програми следва да бъдат 
задълбочено оценени и сравнени, 
за да се реши дали повече безра-
ботни могат да бъдат подпомог-
нати чрез субсидии на заплатите 
да влязат директно на първичния 
пазар на труда, вместо да бъдат 
държани в схеми, свързани с об-
щополезни дейности. 

Обзорът на ОИСР откроява 
необходимостта от допълнителни 
инвестиции в активиращи поли-
тики в България за насърчаване на 
заетостта, за предотвратяване на 
изключването от пазара на труда 
и подготовка за бъдещи възмож-
ности и предизвикателства в един 
бързо променящ се пазар на труда. 
Същевременно България има свит 
бюджет и както всички страни в 
ОИСР, е изправена пред натиск да 
осигури добро съотношение цена 

– качество и да подобри ефикас-
ното и ефективно използване на 
публичните финанси, за да гаран-
тира, че разходите се изразходват 
за програми, които осигуряват 
възможно най-голяма икономи-
ческа и социална възвръщаемост. 
Това подчертава необходимостта 
от редовно наблюдение и оценка 
на политиките и стриктно прекра-
тяване или коригиране на неефек-
тивните, като същевременно се 
повишават ефективните. 

„Активирането на неактивното население на пазара на труда 
е приоритет в работата на Министерството на труда и социал-
ната политика. Тези хора винаги са разглеждани като резерв, кой-
то в последните години повишава важността си.“ Това заяви ми-
нистърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време 
на представянето на финалния доклад по проект „Реформиране на 
съществуващите и разработване на нови мерки за активиране на 
неактивни лица и включването им на пазара на труда в България“. 

Той отчете ниската безработица в България, но и същевре-
менно недостиг на квалифицирана работна ръка. Министърът 
обяви, че предстоят законодателни промени – реформа в ТЕЛК, 
като целта е от оценка на неработоспособността да се преми-
не към оценка на работоспособността и да се включат хората 
с увреждания на пазара на труда. Ще се направят и промени за 
по-добра връзка между образование и заетост, като учебните 
програми трябва да бъдат съобразени с търсенето на пазара 
на труда. Предвиждат се и промени в Закона за насърчаване на 
заетостта – по-лесна възможност за регистрация в бюрата по 
труда, както и максимално ползване на електронни услуги, които 
улесняват неактивните. Гьоков е категоричен, че хората трябва 
да бъдат подкрепяни с адекватни обезщетения, но и да има мерки 
за подходяща заетост и обучения, съобразени с индивидуалните 
нужди, които ще ги върнат на пазара на труда.

„В последните години създадохме мобилни бюра по труда. Това 
е нова услуга, насочена към безработни и икономически неактивни 
хора и работодатели от малки населени места, която увеличава 
възможностите за търсенето и предлагането на труд“, каза ми-
нистър Гьоков.

Неактивните хора  
са сериозен резерв

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 
навършени години са малко над 3,155 млн. души, или 72% от населе-
нието на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на 
икономическа активност намалява с 0,1 процентни пункта. Това 
сочат основните резултати от наблюдението на работната 
сила през 2021 г. на НСИ. 

Общият брой на заетите лица e 3,076 млн. души, или 52,3% от 
населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 
над 1,648 млн., или 53,6%, са мъже и повече от 1,427 млн., или 46,4%, 
са жени.

Безработните лица са 171,1 хил., от които 95,5 хил. са мъже и 
75,6 хил. – жени. Коефициентът на безработица е 5,3%, съответ-
но 5,5% за мъжете и 5% за жените. В сравнение с 2020 г. намалява 
с 0,8 процентни пункта.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 
навършени години е 10,4%. 

Относителният дял на продължително безработните лица от 
всички безработни е 49,5%, а коефициентът на продължителна 
безработица е 2,6% – съответно 2,7% за мъжете и 2,4% за же-
ните.  

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени 
години са над 1,227 млн., от които 527 хил. са мъже и 700,4 хил. са 
жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 на-
вършени години) е 28% – съответно 23,8% за мъжете и 32,3% за 
жените. 

Относителният дял на рано напусналите образование и обуче-
ние от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12,2%. 

Относителният дял на лицата с висше образование от населе-
нието на възраст 25 – 34 навършени години е 33,6%. 

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образо-
вание и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени 
години е 17,6%.

Какво сочи статистиката  
за България за 2021 г.

От ОИСР препоръчват да се заложи на     преквалификацията и развитието на обучителни програми за безработните
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СЮЖЕТИ

Деница СТОЯНОВА

Победител в седмото издание на конкурса на 
името на актрисата Славка Славова е пиесата 
„Кулата“ на Борис Кръстев. Той е единият от 
миналогодишните носители на създадената 
в памет на проф. Стефан Данаилов стипен-
дия. Има изяви като режисьор и като актьор в  
„Сфумато“ и в Театъра на НАТФИЗ. 

За седмото издание на анонимния конкурс на 
името на Славка Славова (1924 – 2002) за написва-
не на камерна пиеса – до четири действащи лица, 
на съвременна тематика, са постъпили 47 творби. 
Журито, извършило селекцията, е в състав Ан-
дрей Филипов, Анна Монова, Димитър Стайков, 
Кети Бинкова, Мартин Каров, Никола Вандов 
и Светла Бенева. По регламент „Театър 199“  
поема задължение да постави на своя сцена на-
градената творба в срок от 18 месеца. Наградният 
фонд и на тазгодишното издание на конкурса е 
5000 лева.

И големият 
победител  
е... „Кулата“

Изолация и глобализация
В отговор на актуалната световна ситуация

Национално издателство „Аз-буки“
София 2021

Сборникът „Глобализация и изолация. В отговор на актуалната световна 
ситуация“ е част от архивa на едно събитие, променило живота на планетата – 
епидемията, причинена от SARS-CoV-2. Това събитие наложи Седмата международна 
интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти Виена 2020 да се 
проведе за първи път онлайн.

В конференцията участваха студенти от 15 университета. Настоящото издание 
включва проучвания на бакалаври, магистранти и докторанти върху тематика от 
различни области на знанието: лингвистика и литературознание, теория на превода, 
етнология и фолклор, история, политология и изкуствознание. Сборник с доклади  

VII интердисциплинарна международна конференция за студенти и докторанти
Декември 2020

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена 

Изолация и глобализация
В отговор на актуалната световна ситуация
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Славянски семинар 
Университет  
„Алберт Лудвиг“
Фрайбург

Пловдивски  
университет  
„Паисий Хилендарски“

Български  
културен институт  
„Дом Витгенщайн“ 
Виена

Проучвания на бакалаври, магистри и док-
торанти от 15 европейски университета върху 
тематика от различни области на знанието – линг-
вистика и литературознание, теория на превода, 
етнология и фолклор, история, политология и 
изкуствознание, са събрани в сборника от Между-
народната интердисциплинарна конференция за 
студенти и докторанти „Глобализация и изолация. 
В отговор на актуалната световна ситуация“.

Национално издателство „Аз-буки“ за седма 
поредна година подготвя и отпечатва сборника 
от форума, който се провежда в Българския 
културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена, 
в партньорство с Университета във Фрайбург и 
Пловдивския университет.

И седмото издание на сборника предлага 
изключително богато съдържание от теми и про-
блеми, които са в центъра на изследователския 
интерес на студенти от цяла Европа. С активното 
сътрудничество на техните ментори – лекторите 
по български език, литература и култура, авторите 
в сборника предлагат задълбочен прочит и акту-
ална реакция на случващото се в света поради 
ковид епидемията. 

Идеята на поредицата от конферентните сбор-
ници е да се насърчат първи публикации на млади 
изследователи и да се сподели добра практика за 
популяризиране на българската култура по света. 
Но не само това – в запознанствата и дискусиите 
на конференцията, макар и проведена за първи 
път онлайн, се създават контакти между бъдещите 
„посланици“ на българската култура в полето 
на европейската наука. Създава се академична 
мрежа, която след години ще бъде „надеждната 
коренова система на едно ново знание в Европа 
за България“, по думите на съставителите. 

Ново знание за 
България в Европа

С рецитиране на стихове, 
музика и награди за 
участниците в конкурса 
„Между поезията и ге-
роизма“ отбелязаха 135 
години от рождението 

на най-нежния български поет – Дим-
чо Дебелянов, в родния му дом в Коп-
ривщица. Сградата е строена от дядо 
му Динчо Дебелян (чието име носи и 
той) през 1830 година. Тържественото 
утро на 28 март по традиция органи-
зира Дирекция на музеите.

Тържеството откри духовият оркестър 
към СУ „Любен Каравелов“ в Коп-
ривщица, последвано от емоционално 
слово от директора на музеите Кунка 
Неделева и урок по литература за живо-
та и творчеството на поета, изнесен от 
дългогодишната учителка по литература 
Светла Петрова.

Ученици от училището и техните 
ръководители Димитър Кунчев и Мария 
Мухова изнесоха рецитал под надслов 
„От и за Димчо Дебелянов“. В него 
звучаха стихове на българския лирик и 
творби, посветени на него от поети, но-
сители на наградата „Димчо Дебелянов“. 

Важна част от тържеството е награж-
даването на победителите в конкурса 
„Между поезията и героизма“ на Дирек-
цията на музеите за ученици от училища, 
носещи името на Димчо Дебелянов из 
цяла България, както и от родния град 
на поета. В него участват 71 деца, от 
които 57 със свои рисунки, а 14 – със 
стихове. Директорът на музеите Кунка 
Неделева обяви победителите, а награ-
дите и грамотите раздаде началникът на 
РУО – София-област, Росица Иванова. 

Журито за литературния конкурс 
включва Дойчо Иванов – филолог, 
журналист, дългогодишен уредник на 
къщата музей „Димчо Дебелянов“, Свет-
ла Петрова – филолог, и д-р Екатерина 
Ослекова – поет. 

Те присъждат първо място за поезия на 
Георги Георгиев от ОУ „Димчо Дебеля-
нов“ в Ихтиман за неговото стихотворе-
ние „Портрет на Дебелянов“.  Второто 
място си поделят Анастасия Иванова 
от Копривщица за стихотворението ѝ 

„Вечност“ и Надежда Михайлова от СУ 
„Д. Дебелянов“ в Белене за нейното есе, 
посветено на поета. Трето място заема 
Памела Йорданова – също от училището 
в Белене. 

В конкурса за рисунки наградите са 
разпределени в две възрастови групи – от 
V до VII и от VIII до XII клас. Журито за 
конкурса за рисунка включва Светлана 
Мухова – художник, Радостина Галино-
ва – педагог, и Пенка Кунчева – педагог.

Първо място във възрастта от V до 
VII клас е за Благовест Димитров от СУ 
„Димчо Дебелянов“ – Варна. Останалите 
награди отиват при възпитаниците на 
134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София, 
съответно второ за Иван Милев и две 
трети места за Теодора Айзнер и Вик-
тория Михова. 

В категорията за по-малките ученици 
са раздадени и редица поощрителни  
награди на Боян Янчев от СУ „Димчо 
Дебелянов“ – Варна, Филип Димитров 
от ОУ „Димчо Дебелянов“ в Ихтиман, 
Андреа Кискуцу от Варна, Борислав 
Терзийски от Ихтиман, Ивайла Керемид-
чиева от СУ „Любен Каравелов“ – Коп-
ривщица, Дани Георгиев от СУ „Димчо 
Дебелянов“ в Белене и на още трима 
възпитаници на варненското СУ „Димчо 
Дебелянов“ – Максим Ралев, Кристияна 
Ганева и Елис Халилова.

Малките поети представят пред гос-
тите на тържеството своите творби. На 
събитието присъстват кметът на общи-
ната Бойка Дюлгярова, председателят 
на Общинския съвет в Копривщица 
Любомир Цеков, родственици на поета 
и много граждани. Те полагат венци и 
цветя пред оригиналната скулптура на 
Иван Лазаров на майката на поета – Цана 
Илиева Стайчина. 

„За нас е традиция и чест да участваме 
в тържествата, които организира къщата 
музей „Димчо Дебелянов“ – коментира 
за „Аз-буки“ директорът на СУ „Любен 
Каравелов“ в Копривщица Марияна Цо-
лова. – Наши колеги заедно с музейните 
работници направиха филм за поета, а 
нашите ученици винаги се включват в 
тържествата на музеите, които са общо 
8 в Копривщица.“ 

Между 
поезията  
и героизма
71 деца се включват в конкурс 
по повод 135 години от 
рождението на Димчо Дебелянов

Началникът на РУО – София-област, Росица Иванова връчва  
наградите на отличените в конкурса „Между поезията и героизма“
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Милена МИНЧЕВА

Казвам се Драгомир 
Симеонов, останалото 
са лични данни, защи-
тени от закона и дос-
тъпни само за висши 
държавни служители 
и момичето в квартал-
ната видеотека. Роден 
съм на 15 септември 
1976 г. Ако на този 
ден видите пременени 
дечица с букети и горди 
гиздави майки – да зна-
ете, идват на рожден 
ден. Роден съм в София, 
но ваканциите карах в 
Пловдив, а на море хо-
дех във Варна, така че 
владея всички нюанси в 
изговарянето на звука 
„Л“. Неслучайно спо-
менавам тази ключова 
буква, защото съм от 
„Левски“ още преди да 
съществува Шампион-
ска лига и неприятни 
отбори, които да ни 
мачкат там.

Това е кратката май-
тапчийска визитка, 
която радиоводещи-
ят Драгомир Симе-
онов е написал сам 
за себе си в сайта 

на „Дарик радио“, в което рабо-
ти вече над 20 години. „Не съм 
завършил журналистика, а култу-
рология. Това обаче не осигурява 
някакво работно място. През 
2000-а година „Дарик радио“ 
беше мощна млада и развиваща 
се медия, при това частна. Освен 
това беше построена от другата 
страна на улицата, на която жи-
вея. Така че аз просто един ден 
си търсих работа и един съсед ми 
каза, че търсят стажант-репор-
тери. И така лека-полека си ос-
танах в „Дарик“ над 20 години“, 
разказва Драгомир Симеонов.  
В началото работи без специфич-
ни ресори, като неговата задача 
е да прави социални и забавни 
репортажи, както и анкети.  

В момента Драго всеки ден води 
следобедния блок от 13 до 17 часа. 
И признава, че той не е толкова 
дълъг. Предаването е магазинно 
и затова в него има доста музика. 
„Дотолкова съм свикнал, че кане-
нето на гости ми е лесно, много 
естествено се получава. Не го виж-
дам като 4-часово предаване. Не 
ми изисква някакви суперголеми 
усилия, което пък не е хубаво, за-
щото може да ме докара дотам, че 
да се пусна по течението. Но пък, 
от друга страна, експериментирам 
си непрекъснато, за да ми е инте-
ресно на мен. Затова следобедният 
блок се променя, макар години 
наред да стои все четири часа“, 
споделя радиоводещият. 

Признава, че опитва да се проме-
ня, ако случайно попадне на нова 
аудитория. По този начин се надява 
тя да го хареса и да го припознае. 

Драгомир Симеонов, радиоводещ:

Експериментирам 
непрекъснато 

ПО ГЛАСА ГИ  
ПОЗНАВАМЕ

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

близо до истината. И защото 
едва ли има българин, който 
да не е чувал техните гласове. 
Днес ви срещаме с Драгомир Си-
меонов – един от емблематич-
ните гласове на „Дарик радио“. Слушателите винаги могат да кажат това, което 

мислят, не само по радиото

Казва, че през годините често 
е отварял телефон за връзка със 
слушателите. Но днес тази връз-
ка е навсякъде – под формата на 
коментари в социални мрежи 
и какво ли още не. Така че за 
Драгомир Симеонов телефонно 
включване на слушатели, както 
е било едно време, вече е малко 
остаряло. 

„През телефона се включват и 
участват едни и същи слушатели. 
Във всяко радио е така – има 
хора, които веднага реагират, 
като чуят, че ще има отворена 
линия. Те са нашите експерти. 
И това вече ми е поомръзнало, 
честно казано. Отварям линия 
някой път, за да си поприказваме 
по някоя тема. Но хората вече 
не следват темата, която аз им 
задавам. Те си говорят по темата, 
която тях ги вълнува. Имало е 
моменти, в които всеки път съм 
започвал следобедния блок с 
един час слушатели, имало е и 
други времена, в които не съм. 
Смятам, че по различен начин 
вече тече комуникацията. Слу-
шателите винаги могат да кажат 
това, което мислят, не само по 
радиото. Интересува ги това, 
което виждат в медиите и около 
тях, и тяхната позиция. 

Станахме много 
удобно свободни 

да изразим позиция 
по всяка тема, 

независимо колко 
експертиза изисква. 

И хората имат позиция“, категори-
чен е Симеонов. Казва, че когато 
трябва да изразят мнението си 
гласно, често пъти споделят нечие 
друго мнение, което са си припо-
знали. По думите му проблемът с 
включването на слушателите не е 
кого какво го вълнува, а че не мо-
жеш да включиш всички. Можеш 
да включиш определен брой и 
остава едно усещане за невклю-
ченост у повечето хора. И сякаш 
техният проблем остава на заден 
план, докато някой друг говори, и 
те се ядосват един на друг. Защо 
това сега се поставя като проблем, 
след като има друг, по-важен. Ма 
защо пък тоя другия, пък третия. 
И стават скарвания. А Драгомир 
Симеонов не търси това в ефир, 
защото иска да забавлява хората, 
а не да ги скарва.

Радиоводещият признава, че 
няма истински предпочитани 
събеседници. Не се интересува 
от това по коя тема са експерти 
неговите гости. А дали биха 
искали да разговарят, дали се 
чувстват удобно в студиото, в 
комуникацията. „Дори темата 
да е много интересна и да съм 
попадал на топ експерт, той може 
да не е толкова речовит, живият 
разговор да не е неговото нещо. 
Тогава куца самият разговор. 
Предпочитам хубави разговори, 
а пък на каквато ще да е тема. 
Например някои от най-тегави-

те разговори през годините са 
с хора, от които очакваш да са 
много забавни и весели. Да ре-
чем, това са актьори и музиканти.  
И често те влизат в един клиши-
ран разговор. 

С тях ми е 
интересно, когато 

съумея да извадя 
другото им лице,

честно казано“, казва Драгомир 
Симеонов. И допълва, че ако 
човекът събеседник не е много 
познат, е по-лесно. Често пъти 
се случва така, че за актьори или 
певци имаме едно мнение, изгра-
дено от екрана, но те са съвсем 
други човешки същества. 

Драгомир Симеонов е извес-
тен и с това, че има профил във 
„Фейсбук“ със страшно много 
последователи. В него прави 
кратки коментари. „Човече, как 
успяваш с 1 – 2 изречения да 
кажеш неща, за които на мен ми 
трябват цели есета“, пише негов 
последовател относно коментара 
на водещия: „Опасявам се, че 
войната един ден ще свърши, но 
поводите да се мразим взаимно 
– никога“, който има близо 600 
харесвания. „Аз много благодаря 
за реакциите на хората – неза-

висимо дали са добри, или не. 
Но това е продължение на моята 
работа в радиото и тази комуни-
кация, за която говорихме. Не 
смятам профила си за истинско 
отражение на това, което съм аз. 
Това е платформа, на която едни 
коментари са по-провокативни, 
други са по-смешни. Не ми е 
самоцел да се набивам на очи, 
просто тествам различни теми 
– казва водещият. – Тествам кое 
върви и кое не, къде хората са 
много сериозни, къде могат да се 
разсмеят. Това ми е любопитно. 
Иначе моята стена е стенвестник. 
Аз често публикувам, защото хо-
рата често стоят във „Фейсбук“. 
Ако ме слушат в радиото, биха 
получили същото нещо, само че 
изговорено. Повечето хора във 
„Фейсбук“ не ме слушат по ради-
ото. И не знаят какво представля-
ва предаването“, признава той.

Всъщност Драго Симеонов 
е известен и с проекта Еxplore 
Bulgaria на National Geographic. 
Той обаче не продължава, за-
щото не е толкова евтин. „На-
правихме само две издания в 
този формат, който искахме – за 
София и Пловдив. Иначе имаме 
много идеи, но няма как да се 
реализират. Не може да се прави 
компромис. Просто качеството 
и начинът как трябва да из-

глежда продуктът, са константа.  
И са нужни много пари“, каз-
ва Драгомир Симеонов. Той е 
роден в София и казва, че има 
доста неща, които досега не е 
откривал. „Характерно нещо за 
мен самия, и затова се получи 
това сътрудничество с National 
Geographic, е, че аз много ходя 
пеша по улиците. Нямам кола. 
Още от малък ходенето пеша е 
моята медитация по улиците на 
София. По този начин изследвам 
столицата. Не може да знаеш 
всичко за града си, колкото и да 
го харесваш. 

Ако имаш 
любопитство, 

винаги научаваш 
нови неща,  

които не си знаел.

Например аз не знаех защо 
Женският пазар се казва така. 
Пазарът се казва Женски, защото 
там се е предлагала помощ – от 
селата и околностите са идвали 
жени и момичета и от там са ги 
наемали за домашни прислужни-
ци. От там идва Женски – защото 
е имало момичета за наемане 
на работа. Ей тия неща ги няма 
по учебниците, или пък съм ги 
пропуснал“, разказва радиово-
дещият.

Драго Симеонов винаги търси 
хумора и забавното в дадена ис-
тория. Например с „Евровизия“. 
„Тази история е част от моята ра-
диоперсона, радиоличност. Тоест 
не е задължително аз в живота си 
да съм такъв, но смятам, че слуша-
телите обичат една идея „захапка“. 
Тоест да им се даде нещо смешно, 
хумористично и иронично. Дори 
когато си казваме сериозни неща, 
те държат да са с патос. По едно 
време бяхме много петимни да 
спечелим „Евровизията“, и си ми-
слехме, че имаме всички шансове. 
Може би така беше. Обаче много 
се обвинявахме кой какво краде и 
откъде краде. И това беше стра-
хотна тема, много ни вълнуваше 
плагиатството в „Евровизията“. 
И аз се пошегувах – то си беше 
откровена шега и провокация – 
че началото на немската песен 
„Саталайт“ на Лена е взето от 
българския Сънчо. То не само че 
не е така, то е абсурдно да е така. 
От друга страна, звучи и нелепо. 
Обаче когато човек иска да се 
засегне от нещо, той не разбира 
дали това е шега, или не“, спомня 
си историята Симеонов. Тогава по 
различни немски вестници пишат, 
че български радиоводещ твърди, 
че тяхната песен е заимствана от 
Сънчо. А така написано, това на-
истина звучи сериозно, чак скан-
дално. „Българският радиоводещ 
много се смя на тези глупости, 
защото такъв тип шега и закачка е 
безвредна. От нея нищо не може да 
произтече. Та така – някои немци 
се бяха малко обидили, засегнали“, 
спомня си Симеонов тази част от 
кариерата си.
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиотеката), 
ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2022

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

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

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

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

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

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

Българска академия на науките
www.bas.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На стр. 3

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

подготвяме програма за Коледните празници. „Сцена“ ще бъде нашият битов кабинет“, радва се на успехите  
на децата и на колегите си педагози директорката Виолета Василева
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Подкрепа
А

Младите учители имат нужда 
от подкрепа, за да останат в профе-
сията. Това е най-важният извод от 
проучване на Световната банка по 
поръчка на МОН. В."Аз-буки" го прави 
от години с рубриката Verba magistri.

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

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

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

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

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за година

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Обучение по природни науки  

и върхови технологии
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

О
ткрито е ново ателие към 
Лабораторията за анализи, 
консервация и реставрация 
към Националния археоло-
гически институт с музей 
при БАН. То ще допринесе 
за утвърждаването на ла-
бораторията като основен 
център за опазването и 
представянето на българ-
ското културно-историче-
ско наследство. 

„Постоянно получаваме 
запитвания за реставра-
ция на предмети от цялата 
страна. Повечето ни регио-
нални музеи нямат собстве-
ни реставратори, защото 
няма специалисти на паза-
ра. Изграждането на един 
такъв специалист отнема 
много години, изисква та-
лант и усет към изкуство-
то, работа с най-различни 
материали и добри условия 

на труд. Новото ни ате-
лие ще предостави такива 
условия, ще отвори прос-
транство за стажанти и за 
гост-реставратори“, споде-
ля директорът на НАИМ при 
БАН доц. д-р Христо Попов.

Новото ателие повиша-
ва в значителна степен ка-
пацитета на лаборатория-
та и ще може да обслужва 
нарастващата нужда от 

обработване на находки от 
археологически обекти и 
от фондовете на Археоло-
гическия музей. То предос-
тавя условия за работа с 
експонати с по-големи раз-
мери – каменни паметници 
и керамика, и е в процес на 
оборудване с нова апарату-
ра. 

Всяка година НАИМ 
при БАН подготвя реди-

ца изложби в рамките на 
страната и предмети за 
експозиции в чужбина. Тази 
дейност е изцяло в полза 
на обществото, тъй като 
помага за социализирането 
на богатото ни културно-
историческо наследство. 
През последните години са 
представени редица големи 
изложби с ярък отзвук сред 
широката публика и в науч-
ните среди. 

Помещението на новото 
ателие е предоставено без-
възмездно от БАН и е в ком-
плекса на Академията на IV 
километър. Ремонтът и обо-
рудването са съфинансира-
ни по програма ИНФРАМАТ  
на Министерството на об-
разованието и науката и 
НАИМ при БАН. 

Още по темата  
на стр. 19

а оцеляваш, като се храниш 
само с кръв, не звучи примам-
ливо. Но няколко генетични 
промени може да са помогна-
ли на прилепите вампири да 
се развият така, че да ста-
нат единствените бозай-
ници, за които е известно, 
че се хранят изключително 
само с това. Тези прилепи са 
разработили набор от фи-
зиологични и поведенчески 
стратегии, за да съществу-
ват единствено на кръвна 
диета. Генетичната карти-
на зад това поведение обаче 
все още е неясна. Но 13 гена, 
които, изглежда, прилепите 
са загубили с течение на вре-
мето, могат да бъдат в осно-
вата на тяхното поведение, 
съобщават изследователи 
Science Advances. 

„Понякога загубата на 
гени в еволюционния процес 
може да бъде адаптивна или 
полезна“, казва Майкъл Хилър 
– геномик в Обществото за 
научни изследвания на Зен-
кенберг във Франкфурт. Хи-
лър и колегите му събират 
данни за гените на обикнове-
ния прилеп вампир (Desmodus 
rotundus) и ги сравняват с 
геномите на 26 други вида 
прилепи, включително шест 
от същото семейство като 
прилепите вампири. След 
това екипът търси гени, 
които или са изгубени изця-

ло, или са инактивирани чрез 
мутации. От 13-те липсва-
щи гена три са докладвани 
преди това в прилепи вам-
пири. Тези гени са свързани с 
рецептори за сладък и горчив 
вкус при други животни. Това 
означава, че прилепите вам-
пири вероятно имат намале-
но усещане за вкус. Другите 
10 изгубени гена са наскоро 
идентифицирани в прилепи-
те и изследователите пред-
лагат няколко идеи за това 
как отсъствието им може 
да подпомага богата на кръв 
диета.

Някои от гените съ-
действат за повишаване 
нивата на инсулин в тялото 
и превръщането на поетата 
захар във форма, която може 
да се съхранява. Като се има 
предвид ниското съдържа-
ние на захар в кръвта, тази 
система за обработка и съх-
ранение може да е по-малко 
активна при прилепите 
вампири и гените вероятно 
вече не са толкова полезни. 
Друг ген е свързан при други 
бозайници с производството 
на стомашна киселина, коя-
то помага за разграждането 
на твърдата храна. Този ген 
може да е бил загубен, тъй 
като стомахът на прилепа 
вампир е еволюирал, за да 
съхранява и абсорбира теч-
ности.

Д

Гени определят 
диетата на 
прилепите вампири

роят на откритите екзопланети вече надхвърли 
5000, съобщават от НАСА, след като добавиха 
към списъка още 65 потвърдени обекта. Екзопла-
нетите са всички планети, които са извън рамки-
те на нашата Слънчева система. 

Някои от тях са малки скалисти светове като 
Земята, други са газови гиганти, много пъти по-
големи от Юпитер. Има и „супер-Земи“, които са 
възможни скалисти светове, по-големи от нашия 
собствен, и „мини-Нептуни“ – по-малки версии на 
този от нашата система. Някои пък обикалят 
около две звезди едновременно, а има и такива, 
които упорито се въртят около рухналите ос-
танки от мъртви звезди. 

„Това не е просто число. Всяка от тях е нов 
свят, нова планета. Вълнувам се за всяко такова 
откритие, защото не знаем нищо за тях“, казва 
Джеси Кристиансен, ръководител на Архива за 
екзопланети към НАСА.

Според учените само в нашата галактика има 
„стотици милиарди такива планети“. Първите 
са открити преди точно 30 години – през 1992 г., 
три екзопланети около пулсар. Още тогава учени-
те са убедени, че след като има оцелели планети 
около неутронна звезда, значи ги има навсякъде.

Все още се знае твърде малко за вече откри-
тите екзопланети. Според учените навлизаме 
в ера на открития на нови екзопланети с тран-
зитния спътник за изследване (TESS) от 2018 г. 
А с мощните телескопи от следващо поколение 
и техните изключително чувствителни инстру-
менти, като наскоро пуснатия космически телес-
коп „Джеймс Уеб“, учените се надяват да изучат 
по-детайлно поне част от тях, както и да иден-
тифицират потенциални признаци за обитаеми 
условия.

Очаква се през 2027 г. да бъде пуснат и новият 
космически телескоп „Нанси Грейс“, който също 
ще открива нови екзопланети. Мисията на Евро-
пейската космическа агенция ARIEL, която стар-
тира през 2029 г., ще наблюдава атмосферите 
на екзопланетите. Според учените е неизбежно 
да намерят някакъв вид живот, най-вероятно от 
примитивен вид, защото тясната връзка между 
химията на живота на Земята и химията, от-
крита във Вселената, предполага, че това е само 
въпрос на време.

Б
Над 5000 са 
екзопланетите

Ново ателие за реставрация
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

31 март – 6 април 2022 г.

www.azbuki.bg
1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

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

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

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

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

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

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

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

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

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

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

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

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

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

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

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

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.
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европейско правораздаване. Европейският съд по права-
та на човека (EСПЧ) прилага в своята основна дейност 
Европейската конвенция по правата на човека и основ-
ните свободи, както и нейните протоколи № 1, № 4,  
№ 6, № 7, № 12, № 13.

След момента на ратификацията държавата ни е 
разгледала стотици жалби на свои граждани, отправени 
до Европейския съд по правата на човека, за нарушава-
не на Конвенцията. В действителност „ратификацията 
на ЕСПЧ поражда за държавата и основното є задъл-
жение по чл. 13 от Конвенцията – да осигури право на 
ефикасни правни средства за защита на гарантираните 
от Конвенцията права и свободи пред съответните на-
ционални власти, дори и нарушението да е извършено 
от лица, действащи при упражняване на служебни функ-
ции“ (Kalaidjieva 2018, 6).

1. Юридически и териториален обхват на 
ЕСПЧ и националното законодателство – прили-
ки и разлики

а) Юридически обхват: Европейският съд по пра-
вата на човека се състои от равен брой съдии, разпре-
делени по полов и териториален признак на държавите, 
членуващи в Съвета на Европа. Опростената вътреш-
на структура на съда се състои от секции, отделения, 
както и Голяма камара, включваща 17 съдии, която по 
изключение разглежда жалби. Възможно, а и допустимо 
е при разглеждането на определена жалба, произтича-
ща от определена ДЧ, в съдебния състав, разглеждащ 
жалбата, да е включен съдия с националността на дър-
жавата, срещу която е насочена жалбата. Участието 
на този съдия ще спомогне за по-доброто разбиране на 
вътрешното национално законодателство на жалбопо-
дателя и държавата ответник по жалбата.

ЕСПЧ разглежда жалби и респ. издава решения, 
свързани с нарушение на едно или повече от правата, 
защитени в Конвенцията или нейните протоколи 1, 4, 
6, 7, 12, 13, като изискването е Конвенцията и про-
токолите да са ратифицирани от ДЧ, срещу която е 
жалбата. Недопустими са, а и такива жалби ще се от-
хвърлят като неоснователни, когато са насочени срещу 
законодателството в Република България (напр. срещу 
определен закон, че е несправедлив), като в случая компе-
тентен е Конституционният съд в България.

Тук следва да се отбележи, че когато говорим на 
ЕСПЧ, следва да го разграничаваме от Съда на Евро-
пейския съюз (CEO). СЕО е орган на ЕС и не е свързан с 
ЕСПЧ, седалището му е в Хага, но също така той съгла-
сува дейността и работата си със съдебната практика 
на ЕСПЧ, ЕКПЧ се счита за част от правната система 
на ЕС.

В сравнение с ЕСПЧ, юридическият обхват на бъл-
гарската правораздавателна система е в рамки и гра-
ници на българското нормотворчество и актуалните 
закони – граждански и наказателни. Всеизвестен посту-
лат е фактът, че определено действие или бездействие, 
което не е изрично описано в наказателните закони, 
не е престъпление и държавата не търси отговорност 
на лицата за това действие или бездействие. „Етажи-
рането“ на съдебната система у нас е, както следва: 
районно ниво, окръжно ниво, апелативно ниво, Върховен 
касационен съд. Отделно Конституцията и законите, 
приети от Народното събрание, са предмет на правни 
спорове пред Конституционния съд, а административ-

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Организационни и съдържа-

телни аспекти на интеркултурни 
образователни програми за ет-
нографски и исторически музей – 
през погледа на учителите / Мира 
Маркова, Елена Витанова

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

Към нови измерения на еколо-
гичното образование в СУ „П. Кр. 
Яворов“ – първото екоучилище 
във Варна и региона / Маргарита 
Маринова, Бисера Желязкова

Свобода и отговорност на учи-
теля и учениците при работа в 
малки групи / Розалина Димитро-
ва

Контрол и самоконтрол в часо-
вете по физическо възпитание и 
спорт / Снежана Йоргова

Днес представяме: 
Професионална гимназия  
по туризъм „Иван П. Павлов“ – 
Русе

Мониторинг на туристическите 
ресурси в Русе и неговите окол-
ности / Йордан Адолфов

Художествените представи в 
произведенията на Елин Пелин / 
Биляна Николовa

Тенденции в туризма през  
последните години / Иван Бонев

Иновативни методи на обуче-
ние в условията на електронна 
среда / Християна Симеонова

– STEM Education in Practice in Early Childhood Education (this section attempted to iden-
tify what is already done by teachers in STEM)

– Parent Involvement in STEM Activities at Early Childhood Education (this section tried 
to identify teachers’ views and experience in involving parents)

– Background/personal and professional information (this section was related to teachers’ 
professional experience and their kindergarten contexts). 

This paper focuses and analyses three from those sections – meaning of STEM Education, 
STEM education in practice and teachers’ background. 

Methods
The interviews were organised as follows: pre-interviews with 7 respondents (5 preschool 

teachers and 2 kindergarten principals) were conducted in June 2019; post-interviews with 5 
respondents (including the 2 principals) were conducted in May 2021. All the interviews were 
administered in face-to-face mode and were recorded through recording devices and protocols. 
Each interview has been taken between 15 and 20 minutes. 

The interviews’ records were transcribed and then analysed through deductive analysis. 
The teachers’ responses were connected to the predefined categories according to the interview 
protocol. Each teacher was given an ID number and their pre- and post- answers were com-
pared. Categories data was qualitatively analysed and the findings were discussed in terms of 
the predefined objectives. Relevant implications and conclusions were made for each category in 
terms of the changes of teachers’ knowledge and attitudes towards STEM due to the activities 
of PARENTSTEM project. 

During the period between pre- and post-interviews the teachers from the two Bulgarian 
kindergartens-participants in the project (a metropolitan kindergarten in Sofia city and a rural 
kindergarten in Lehchevo (North Bulgaria) took part in the total of three LTTs (see informa-
tion in the introduction), based on the intellectual outputs of the project. The first intellectual 
output of the PARENTSTEM project – a PARENTSTEM Guidebook was available to the teachers 
at the end of 2020. Additionally, the Bulgarian proposal of 12 activities for another project’s 
intellectual output – PARENTSTEM activity book 4), were discussed with the teachers and some 
of those activities were piloted with teachers and children in face-to-face mode. In July, August 
and October 2019 (after the National STEM LTT) three activities were piloted with parents and 
children in the two kindergartens in Sofia and Lehchevo. The other activities were presented 
to them during nine online training sessions with teachers and parents in the period February 
– May 2021.

Participants
In the pre-interview 7 preschool teachers took part. Two of them were also principals 

of the two kindergartens-participants in the project. All teachers were females. Three of those 
7 respondents were from the rural kindergarten (Lehchevo) and four from the metropolitan 
one (Sofia). For the post-interview two teachers from Lehchevo kindergarten have dropped 
out from the initial number due to kindergarten redundancies. For this study only a valid 
data of 5 teachers who participated in both pre- and post-interviews was analysed. Data 
on table 1 displays the professional experience of the 5 teachers who took part in pre- and 
post-interviews. 

Table 1. Participants’ professional experience
Teacher ID # T 1 T 2 T 3 T 4 T 5

Interview Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
Teaching experience 

(years)
22 

years
24 

years
22 

years
24 

years
10 

years 12 years 39 
years

42 
years 2 years 4 years

Experience in STEM 
teaching (years) None 2 

years None 2 years None 2 years None 2 
years None 2 years

Continuing 
professional 

development (CPD) 
courses attended 

(number)

More 
than 10

More 
than 
10

More 
than 10

More 
than 10

Approx. 
5 Approx. 

8
More 

than 10
More 

than 10
Approx. 

3-4 Approx.5

STEM CPD courses 
attended (number) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

The kindergartens’ data in terms of the type, culture and socio-economic environment 
in which the interviewed teachers were working is displayed on Table 2 as it is relevant 
information about each teacher’s background and context. Teacher 3 (T3) has changed her 
working place during the project but yet remained a participant in the project who imple-
mented STEM activities in her group. Therefore, the data for T3 in Table 2 differs for pre- 
and post-interview.
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ните производства се водят пред административните съдилища и Върховния администра-
тивен съд. Производствата са дву- и триинстанционни. Също така е важно да се отбеле-
жи, че едва след като са изчерпани всички вътрешни възможности за жалби на най-висше 
равнище, засегнатите лица следва да сезират ЕСПЧ. Всяка жалба се подава в определени 
срокове (пропускайки срока, се губи и правото на жалба), производствата вървят по точно 
диференцирани процедури, подробно описани в законите. За сравнение, подаването на жалба 
пред ЕСПЧ е шест месеца, като този срок е окончателен и след него правото на жалба пред 
европейската институция се губи. Протокол № 15 към Конвенцията намалява от 6 на 4 
месеца срока за подаване на жалба до Съда след изчерпване на вътрешноправните средства 
за защита. Новият 4-месечен срок е приложим от 1 февруари 2022 г. след преходен период.  
И ако пред ЕСПЧ се търси защита на права, свързани с престъпления срещу личността или 
собствеността, но описани в един-единствен акт – Европейската конвенция за защита пра-
вата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), то българската правораздавателна система 
има широк арсенал от закони, защитаващи наследство, семейство и произход, издръжка, 
делба, собственост и т.н.

б) Териториален обхват: за българските съдилища териториалният обхват, най-общо, 
е „всичко, случващо се на територията на Република България“, като няма значение жалбо-
подателите български граждани ли са, или не, то за ЕСПЧ под „териториален обхват“ следва 
да се разбира: нарушаване на основните лични и имуществени права, определени и защитими 
в Конвенцията и протоколите към нея, но жалбоподателите следва да са граждани на една 
от държавите членки на Съвета на Европа и тяхната държава по националност следва да 
е ратифицирала Конвенцията и следващите я протоколи. Немаловажен е и фактът, че е 
възможно и допустимо държавата, срещу която е отправена жалбата пред ЕСПЧ, да не е 
държавата по произход на жалбоподателя, а друга, като в този случай и тя се конституира 
като страна в производството.

2. Фактическо съдопроизводство 
2.1. Страни 
a) Пред ЕСПЧ жалби се подават само и единствено срещу една или повече държави, 

които са ратифицирали Конвенцията. Извън този периметър всички останали жалби, по-
давани срещу други европейски държави или срещу физически лица, ще бъдат считани са 
недопустими. Търсеното право пред Европейския съд по правата на човека следва да е реално 
съществуващо право по българското национално законодателство и едва след като са изчер-
пани абсолютно всички законови средства за защита на това право пред националните съди-
лища, се търси защитата му пред европейската институция. Жалбата е строго формална 
и същата следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 47 от Правилника на Съда, 
като съдържание на индивидуалната жалба. Правно легитимирани лица да подават жалби, 
са физически лица – граждани, като това са т.нар. „индивидуални жалби“, но няма пречка и 
една държава, ратифицирала Конвенцията, да подава жалба срещу друга държава, страна по 
Конвенцията, като това вече не е индивидуална, а междудържавна жалба. Възможно е, а и е 
допустимо в производството да встъпват множество жалбоподатели, като, ако в начална-
та форма на производството жалбоподателят/жалбоподателите могат да се защитават и 
сами, добра практика е в самия ход на производството да се организира защита – адвокат 
от държавата по произход или с помощта на самия Европейски съд по сложни дела.

б) У нас: процесуално легитимирани са както физически лица, така и юридически лица, 
като юридическите лица се представляват от техни процесуални представители – обик-
новено това е управителят на дружеството. Следва да е наличен правен спор, свързан със 
съществуването или несъществуването на определено защитимо от националните закони 
право, неговият предметен обхват и начинът, по който това право следва да се упражнява. 
За съжаление, всеизвестен факт е, че България е на първо място от всички държави членки 
на ЕС по брой жалби на глава от населението пред Европейския съд по правата на човека. 
По някои граждански съдопроизводства, след като е била подадена жалба от едно лице и 
производството е стартирало, е възможно да встъпи в едно вече започнало производство и 
да защитава правата си наравно с първия жалбоподател, същото е допустимо и по някои 
наказателни производства – пострадалият да поддържа обвинението, наравно с прокурора. 
По отношение на защитата, извън задължителните случаи на защита по чл. 94 от НПК 
(когато лицето е задържано под стража, когато е непълнолетен, когато не знае български 
език и т.н.) дали ще си наеме адвокат, или не, зависи само и единствено от жалбоподателя, 
като, ако той няма финансова възможност, съдът му назначава служебен защитник, вписан 
в съответната адвокатска колегия.

2.2. Разглеждане на жалбите по допустимост и по същество 
a) Пред ЕСПЧ – когато се входира една жалба в деловодството на Европейския съд 

по правата на човека, в една фаза (по-често срещано) или в две фази се разглежда допус-
тима ли е тази жалба, респ. основателна ли е, и се взема решение по същество. За да бъде 

titudes of the teachers is of great importance for planning and implementing teacher trainings. 
The results and the effect from the trainings (found in post-interviews analysis) could serve as 
a basis for designing and improving teacher training programmes in HEIs. 

Bulgarian Context
In Bulgaria the children start school at the age of seven. A recent educational reform from 

2020 imposed a three-year compulsory preschool education before that. At the age of 4 years, 
each child should be enrolled in a preschool group in one of the two approved by the government 
options – a preparatory preschool group in a school or a preschool group in a kindergarten. The 
preschool preparatory groups in schools have half-day organisation (3 – 4 hours per day). The 
kindergarten preschool groups are open during the whole working day and the children could 
spend up to 12 hours per day there. Typically, a preschool group consists of 20 – 25 children 
with one teacher. In larger cities the number of the children in a group increases up to 35. 
Since there is an option for children at the age of 3 to apply for a kindergarten, many working 
parents use this option and thus in Bulgaria there is a very high percentage of children involved 
in preschool education – more than 90%. 

The learning process in the kindergarten is organized in a structured and regulated format. 
Depending on their age, the children have 2, 3 or 4 learning units per day called “educational situ-
ations”. They are organized by the teacher and are regulated by the National Educational Standard 
for Preschool Education. Usually the duration of these educational situations is between 15 and 20 
minutes. Besides that, the children have free play time. There is a mandatory kindergarten cur-
riculum which is subject based – the main subjects are Bulgarian language, Mathematics, Science 
and Social Studies, Music, Arts, Design and Technologies and Physical education. The educational 
situations are based on each of these subjects which are proportionally distributed during the week. 
For instance, the four years olds have 21 educational situations per week (4 – Bulgarian language, 
4 – Mathematics, 3 – Science and Social Studies, 2 – Music, 3 – Arts, 2 – Design and Technologies, 
and 3 – Physical education) and it is not typical two different subjects to be integrated in one edu-
cational situation which highly contrasts with the nature of STEM. 

The STEM approach is quite new for Bulgarian educational system and particularly for the 
kindergarten it is not well recognized. In some schools this approach is implemented as part of 
an innovative programmes and it is integrated mainly in the form of extracurricular activities. 
Some private educational centres claim that they use the STEM approach as part of their teach-
ing methodology, however they are not monitored for the quality of the provided STEM education. 
Furthermore, STEM education is not widespread in the preschool teachers training programmes in 
the universities and in the continuous professional development courses. In the universities teacher 
training programmes STEM education is offered mainly as an optional course.

The Erasmus+ PARENTSTEM project had a great role in introducing the STEM approach 
to early educators and caregivers in Bulgaria. The intellectual outputs of the project support pro-
fessionals in implementing new ways of teaching that are based on integrating multiple subjects 
together. LTTs in the frame of the project have a potential significant impact on preschool education 
in Bulgaria as serving not only for training professionals and disseminating an emerging educational 
approach but for a cause of positive effect on children’s development. 

Methodology
As a part of the PARENTSTEM project, pre and post semi-structured interviews were conduct-

ed with preschool teachers (participants in the project) aiming to identify the relative influence of 
LTTs, PARENTSTEM guidebook and the implementation of project activities on teachers’ knowledge, 
awareness and attitudes towards their STEM conceptualization and pedagogy. 

Interview process
Objectives of the interview
The interviews’ main objective was to understand the change in preschool teachers’ pedagog-

ical and conceptual understanding of STEM due to the conducted trainings and project activities. 
The main research questions were related to the impact of the project activities (trainings with 
teachers, the implementation of STEM activities based on that, PARENTSTEM Guidebook) and were 
focused on the following:

– How teachers’ competences, practices and perspectives in designing and implementing 
STEM activities has been changed due to the conducted teacher trainings?

– How capable and confident teachers feel to design and implement STEM activities properly 
in the beginning and at the end of the PARENTSTEM project?

– What are the potential benefits and barriers of implementing STEM activities in early 
childhood according to teachers?

Interview protocols were designed and prepared by the project team through collaboration 
between all project partners. They were the same for pre- and post-interviews and consisted of 4 
main categories with leading and additional deepening questions, as follows:

– Meaning of STEM Education (this section aimed to grasp the different meanings that early 
childhood educators are giving to STEM education)
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жалбата отхвърлена като недопустима, следва да са налице една или няколко от следните 
предпоставки: жалбата е подадена анонимно; предходно производство пред ЕСПЧ по жалба 
със същия предмет, правен спор, по което има и влязло в сила съдебно решение, несъвмести-
мост на търсеното право в жалбата с разпоредбите на ЕКПЧОС, не са изчерпани в цялост 
вътрешните правни средства за защита; пропускане на преклузивния срок за подаване на 
жалба, неотстраняване на пропуски в попълването на жалбата и т.н. Решенията, с които 
жалбите се отхвърлят като недопустими, са окончателни и не подлежат на обжалване.

А в кои хипотези жалбата е допустима? Когато по националното законодателство са 
накърнени правото на личен живот, свобода на изразяване на мнение, свобода на сдружаване, 
правото на тайна на кореспонденцията, правото на свободни избори и т.н.

След като подадената жалба бъде определена като допустима, ЕСПЧ призовава пра-
вителството на държавата ответник по жалбата за вземане на писмено становище в оп-
ределен срок, задължителен за спазване. След изтичането на този срок започва формалното 
разглеждане на делото.

б) Пред националните съдилища – производството е доста сходно: по допустимост 
и по основателност на подадената жалба/искова молба (с отметка – това важи за граж-
данското исково съдопроизводство пред първа инстанция), като след като приеме, че пода-
дената искова молба е допустима и основателна, националният съд дава определен срок на 
ответника по жалбата за подаване на писмени възражения, като му изпраща и екземпляр 
на исковата молба за запознаване.

2.3. Споразумителна фаза в европейското и българското правораздаване 
а) В производството по разглеждането на жалба пред ЕСПЧ, след като се уведоми 

държавата ответник по жалбата, следва т.нар. „споразумителна фаза“ или „помирително 
производство“, като Европейският съд предоставя в определен срок двете държави да се 
помирят, постигайки приятелско споразумение. В случай че не се постигне споразумение, 
започва спорната фаза на процеса, при която се разменят становища и се предоставят 
нови доказателства. Приятелското споразумение де факто слага край на производството 
пред ЕСПЧ, образувано по жалба, като държавата ответник по жалбата заплаща определено 
парично обезщетение, предварително договорено с индивидуалния жалбоподател, в деловод-
ството на ЕСПЧ се заличава жалбата от списъка с делата за разглеждане.

б) Помирително производство пред националните съдилища: споразумителната фаза 
на процеса също е често срещана в българската съдопроизводствена система, известна под 
различни наименования: медиация, споразумение, помирително производство, но крайната 
цел винаги е една и съща – да се избегне продължителен и тежък (а също така и скъп) съ-
дебен процес. За пример бихме могли да вземем споразумителното производство по глава 29,  
чл. 381 – чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс. При сключване на споразумение стра-
ните – прокурор, адвокат и извършител на престъпление, се уговарят помежду си да не се 
гледа делото по общия ред, извършителят се признава за виновен в извършването на опреде-
лено престъпление и съдът му налага наказание под определения в закона минимум, именно 
защото е признал вината си.

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 6, 2021 г.

Another misinterpretation of the early STEM education is that the focus is on the final prod-
uct/artefact of the activity, and not on the process. The nice looking and skilfully made product is 
perceived as a successful fulfilment of the learning goals. The significant fact that in the process 
of STEM education children learn from their own experience (by trying different materials, making 
discoveries about their properties, designing, prototyping and looking for solutions to problems) is 
ignored. A recent study demonstrated that in many lessons, emphasis is placed on the fun side of 
STEM, without focusing on the content (Arnonee and Hanuscin 2018). The same researchers found 
that teachers very often use STEM lessons as ice breakers or for team building activities without 
striving to acquire any knowledge and skills (Arnonee & Hanuscin 2018). Indeed, it is very impor-
tant for children to be engaged in the process and it is beneficial if the learning process is fun. The 
problem emerges when this is the main focus of a STEM lesson – it would then not lead to effective 
learning as it does not provide enough opportunities to enrich the knowledge and the experience 
of the children.

Additionally, teachers have a lot of prejudices about STEM education – some teachers believe 
that STEM education is only suitable for gifted children (Arnone & Hanuscin 2018, 170; McClure 
2017, 53); other think that it is more important for boys who show greater talent than girls (Mc-
Clure 2017, 14) or that it is suitable only for elder children (McClure 2017, 14). These attitudes, 
which unfortunately are also widespread in society, could influence and limit the opportunities for 
unleashing the potential of early STEM education. 

Moreover, many studies demonstrated the uncertainty of some teachers regarding the STEM 
content and their perturbation to questions posed by children (McClure 2017; Pasnik & Hubert 
2016). The problem is exacerbated by the fact that “science and math are often seen as difficult, 
complex and confusing subjects” (Aaron & Valle 2016, 3). Survey from 2013 found that only 39% of 
elementary teachers feel very well prepared to teach science (Horizon Research 2013, p. 7, cited by 
Jeanpierre 2018). Teachers’ lack of confidence in teaching STEM is also demonstrated in the above-
mentioned Jeanpierre longitudinal study (Jeanpierre 2018). This data raises serious questions about 
the academic preparation of teachers which should be addressed. Furthermore, these issues are 
additionally complicated by the misunderstanding of technology integration in STEM. As Pasnik & 
Hupert (2016) noted, technologies cannot replace the teacher (especially a young children’s teacher) 
as it is believed by some professionals, rather they are an important tool that supports learning of 
STEM. There is another misconception about technology which some educators understand as com-
puting (Sanders, 2009). In fact, early STEM education does not require any complex devices, com-
puters or robots. It is enough to use affordable appliances, tools or technologies from everyday life. 

As can be seen from the above, there are many misconceptions and misinterpretations 
of STEM education by teachers that could seriously influence the integration of STEM in the 
practice. This implies a requirement for revision of teacher training programmes (in terms of 
university academic preparation or in courses for continuous professional development) which 
should be appropriately addressed by the higher educational institutions (HEIs). In response to 
these issues, the Erasmus+ project PARENTSTEM (STEM for Pre-Schoolers and Their Families) 
№2018-1TR01-KA203-0595681), which main goal was to increase low-income families’ involvement 
in their early childhood children’s STEM education process, aimed also to extend conceptu-
al and pedagogical knowledge of early childhood teachers on STEM, including in a family 
involvement perspective. Thus in the frame of the project three preschool teacher trainings  
(LTTs – Learning/Teaching Trainings) were provided from which two international (with part-
ners from 5 countries – Turkey, Spain, Denmark, Germany and Bulgaria) and one national 
training for each country. This paper focuses on the Bulgaria case in which Sofia University “St. 
Kliment Ohridski” in partnership with two Bulgarian kindergartens (one metropolitan and one 
rural with low socio-economic status children) conducted face-to-face STEM National Teacher 
Training in June 2019. In September 2019 the same Bulgarian preschool teachers took part in 
the international face-to-face teacher training in Manresa and Barcelona (Spain), and in March 
2021 in the last international online LTT with a leader – the project partner from Germany. The 
duration of all LTTs was four days according to the preliminary schedule. The trainings aimed 
to increase preschool teachers’ pedagogical content knowledge of STEM, to develop and improve 
their skills in designing STEM lessons, as well as in terms of parent involvement. To support 
their learning, teachers were provided with the PARENTSTEM Guidebook which addresses the 
key points for STEM in early childhood education (the first intellectual output of the project). 
To measure the results of those trainings pre- and post- semi-structured interviews with teach-
ers were conducted. They explored teachers’ knowledge, attitudes, practice and self-efficacy in 
STEM education both in designing and implementing STEM lessons and activities and in terms 
of parents’ involvement in early STEM education. This paper focuses on the study of teachers’ 
knowledge, attitudes, practice and self-efficacy in STEM education and how it changes after 
the appropriate trainings were provided to the teachers-participants. The prior knowledge and 
attitudes of teachers about early STEM education provided important guidelines for considering 
the structure and content of teacher training. Establishing the preliminary knowledge and at-
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Откъс от „Падежни остатъци  
при българските фразеологизми“

Неманя Йованович
Белградски университет 

1. Въведение
Българският език е част от славянското езико-

во семейство, по-точно от южнославянския му клон. 
Същевременно той е част от балканския езиков съюз. 
Славянският произход и балканският аналитизъм заед-
но правят българския език изключително интересен за 
изследване. Е. В. Чешко обяснява, че „преходът от син-
тетизъм към аналитизъм, довел до коренни промени в 
граматичната структура на българския език, е опреде-
лил самобитния характер на този език“ (Cheshko 1980, 7). 
Една от характеристиките на аналитичните езици е из-
чезването на падежните форми, осъществило се до края 
на среднобългарския период от развитието на българ-
ския език (Haralampiev 2001, 45). Склонението на същест-
вителните и прилагателните имена в книжовния българ-
ски език изчезва напълно (освен формите на звателния 
падеж при съществителните собствени имена, докато 
при местоименията падежните окончания се редуцират 
до дателни и винителни форми (Nitsolova 2008, 29). При 
това обаче отделни падежни остатъци се запазват и в 
редица фразеологизми.

Причината за запазването на падежните форми 
във фразеологизмите може би се крие в самата дефи-
ниция на фразеологизъм: „устойчиво словосъчетание, 
образувано от две или повече думи, цялостно по зна-
чение и устойчиво по състав и структура“ (Boyadzhiev  
et al. 1999, 208). 

2. Теоретичен преглед
Фразеологията заема все по-важно място в съвре-

менното българско езикознание. Редица автори изследват 
българската фразеологична система в различни аспекти.  
Само през последните 20 години са публикувани нема-
лък брой монографии и статии, изследващи българските 
фразеологични единици. Фразеологията се разглежда през 

that “teachers struggled with integrating subjects…” (Arnonee & Ha-
nuscin 2018, 170) and some educators even “regard STEM as any of 
the individual STEM disciplines” (Moomaw 2013). These perspectives 
emerge as a problem and lead to a fragmentation of the overall pic-
ture of the world that children receive. Some teachers admitted that 
they do not know how to integrate the STEM disciplines (Arnone & 
Hanuscin 2018). A research by Education Development Center also 
revealed that they “are not well prepared to teach STEM to young 
children in developmentally appropriate ways” (Pasnik & Hubert 2016, 
5) and they “underestimate what young children are capable of learn-
ing” (Pasnik & Hubert 2016, 5). That explains why teachers reported 
that they are using websites where they could quickly find a lesson 
(Arnone & Hanuscin 2018), which leads to a formal conduction of 
STEM education and does not allow its positive potential to develop.

Another misconception of STEM education is related to the 
role of the teacher in the learning process. There are two extreme 
points of view on teachers’ role in it. On the one hand, there is a pri-
oritized teacher centered instruction which is “much different from 
the STEM learning environment where the teacher is more of facil-
itator” (Gatling 2016, 364). Teacher’s role involves helping students 
to process information, facilitating students’ thinking and modelling 
the learning process (Anderson 2002) rather than being the only 
authority who provides learning. Kindergarten should not become 
a school which would distract children from their natural desire to 
make discoveries in STEM and being natural scientists. Thus the 
National Science Foundation stated that: “What we need to do to 
encourage children to learn is not to put them in the equivalent of 
school, tell them things or give them reading drills or flash cards 
... What we need to do is to put them into a safe, rich environment 
where these natural capacities for exploration, for testing, for sci-
ence, can get free rein” (National Science Foundation 2012, cited by 
McClure 2017, 23). On the other hand, some professionals assume 
that children do not need a teacher at all and should explore the 
world on their own. But the teacher is a significant factor in the 
implementation of early STEM education (Pasnik & Hubert 2016, 5) 
where “children need adults to develop their “natural” STEM inclina-
tions” (Early Childhood STEM Working Group 2017, 12). The teachers 
should organise the process, prepare the study arrangements, con-
sider the provision of the necessary resources, provoke the children 
with appropriate questions, delicately guide children to test different 
hypotheses and find different solutions.

Very popular practice in kindergartens in some countries, is 
using mainly worksheets and books to fill in when working on STEM 
topics. Problems in mathematics and science are mainly presented 
and solved in such a format which is probably related to a misunder-
standing that some STEM elements like mathematics will “be learned 
most effectively by rote memorization in traditional, book-based class-
room setting” (McClure 2017). It is assumed that the children will 
work quietly and acquire the necessary knowledge through a lot of 
drills. It is thought that working with textbooks and paper learning 
aids will prepare them better for school. Behind these practices stays 
the belief that children will memorize new information but in fact, 
the memorization of “empty knowledge” does not lead to understand-
ing. As it is revealed in the literature, the learning at the conceptual 
level is also of a great importance (Moomaw 2013) and only through 
memorizing children cannot understand the natural phenomena and 
the existing relationships between them. “While teachers may count 
on objects with children or read counting books, they often do not 
engage in discussions and problem-solving activities that expand chil-
dren’s thinking.” (Moomaw 2013, 2). Moomaw (2013, 2) also pointed out 
that “teachers should encourage children to solve problems through 
their own thinking rather than supplying them with answers” and 
emphasised that many preschool teachers did not succeed in using the 
science opportunities that their classroom offers. 
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призмата на лингвокултурологията (Vitanova 2012), биб-
леистиката (Vatov 2002), практиката на преподаване 
на български език като чужд (Hadzhieva & Manova 2018),  
появата на нови фразеологизми (Georgieva 2019) и др. 
Направени са и редица съпоставки на български фра-
зеологизми с фразеологизми от други славянски езици 
според тясното и широкото разбиране на понятие-
то фразеологизъм: полски (Blagoeva, Jaskot, Sosnowski 
2019; Bonova 2009), полски и руски (Kolpakova 2020), 
руски (Georgieva 2019; Dimitrova 2016; Shulezhkova 2019; 
Stoyanova 2017a, 2017b, 2017v, 2018a, 2018b, 2019; Tencheva 
2017), руски, словашки и чешки (Kotova 2019), руски и 
сръбски (Nedkova 2011), словашки (Konstantinova 2011), 
сръбски (Nedkova 2002, 2011), чешки (Kuzmova 2011).

Въпреки че през последните години редица бълга-
ристи проучват българската фразеология, в техните 
трудове не се разглеждат специално падежните ос-
татъци при българските фразеологизми, което прави 
тази тема изключително актуална. 

3. Източници на материал
Основният източник, от който са ексцерпирани 

фразеологизмите с падежни остатъци, е Нов фразеологичен 
речник на българския език (Ankova-Nicheva 1993), базиращ 
се върху двутомния Фразеологичен речник на българския 
език (Nicheva, Spasova-Mihaylova & Cholakova 1974, 1975).  
При съпоставката със сръбския език са използвани Фра-
зеолошки речник српског језика (Otashevic 2011), както и 
статията Фразеолошке јединице као мотиватор у твор-
беном процесу (Pejanovic 2012). При сравнение с руския 
език са използвани: Фразеологический словарь современного 
русского языка (Larionova 2014) и Сербохорватско-русский 
фразеологический словарь (Trofimkina 2005). Що се отнася 
до старобългарския и църковнославянския език, използ-
вани са следните речници (съответно): Старобългарски 
речник, т. 1 и т. 2 (Ivanova-Mircheva, D. et al. 1999, 2000),  
Фразеологический словарь старославянского языка 
(Shulezhkova et al. 2011), Словарь старославянского языка 
в 4-х томах, т. 1 (Gauptova et al. 2006), както и Полный 
церковно-славянский словарь (D’yachenko 1899).

4. Падежни остатъци в българската фразе-
ологична система

Фразеологизмите от нашия материал са гру-
пирани според падежа, който се среща в компонент 
от техния състав. От около 9000 фразеологизъма и 
фразеологични единици нашите критерии изпълняват 
27 фразеологични единици. В редица случаи се посоч-
ват аналозите на фразеологизмите в руски, сръбски, 
старобългарски и църковнославянски език. Падежни ос-
татъци в един аналитичен език биха могли в голяма 
степен да заинтересуват студенти, които са носите-
ли на синтетични славянски езици, да изследват по-
подробно историческата и съвременната граматика 
на българския език. Както в настоящата статия се 
разглеждат остатъци от синтетизъм във фразеология 
на аналитичен език, също така би било интересно да 
се проследи дали може би във фразеологията на някой 
от съседните на българския синтетичен език има ана-
литични конструкции и в каква степен са застъпени. 
В настоящото изследване не се разглеждат фразеоло-
гизми, съдържащи стандартизирани падежни форми на 
личните местоимения, звателни форми, а така също и 
фразеологизми, чиито значения не са посочени. 

Откъс от „Preschool Teachers’ Knowledge, 
Perspectives and Prac-tices in STEM 

Education: An Interview Study“

Dr. Lyubka Aleksieva, Assoc. Prof. 
Prof. Dr. Iliana Mirtschewa, 
Snezhana Radeva, PhD Student
Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Introductions
The Convention on the Rights of the Child (Unit-

ed Nations 1989) emphasises on the importance of early 
childhood development claiming that a child has a right 
to develop to “the maximum extent possible” (Article 6). 
Early childhood starts from birth and continues up to 
8 years of age and it is a critical period “for cognitive,  
social, emotional and physical development” (UNICEF 
2019). During this period the use of integrative STEM ap-
proaches in early education creates opportunities to make 
children become young researchers, who construct their 
own knowledge by inquiry, hypothesis testing, discussing 
and finding different solutions and making decisions. A 
great role in achieving the goals of STEM education is 
taken by the teacher, who creates the scaffolding of the 
learning process, builds a creative learning environment, 
challenges children with open questions and guides their 
attention to problems they can solve as young scientists, 
mathematicians, engineers and technology users. To suc-
ceed in this initiative, the teacher should have certain 
competences and realistic views regarding STEM.

A variety of methods – surveys, interviews, case 
studies, etc. are used to determine the attitudes of teach-
ers for early STEM education since these are an impor-
tant component of successful STEM integration in kin-
dergartens and schools. The academic discourse reveals 
many misconceptions related to teachers’ understanding of 
STEM which has the potential to influence their practices 
and the quality of STEM education they provide. One of 
the main issues found in practice is the tendency of teach-
ers to disintegrate STEM. Recent studies demonstrated 
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4.1. Остатъци от родителен падеж 
В тази част представяме фразеологизмите, в чийто състав се наблюдават компонен-

ти с форма за родителен падеж.
Например във фразеологичната единица во веки веков ‘завинаги, за вечни времена’, която 

води началото си от Библията (Ankova-Nicheva 1993, 283) се съдържа компонентът веков, 
което представлява форма за родителен падеж множествено число на съществителното име 
век. Фразеологичната единица в църковнославянския език е во в7ки в7ковъ (D’yachenko 1899, 114),  
докато в старобългарския тя е въ в7къ в7ка (Shulezhkova et al. 2011, 97). В сръбския език 
откриваме тази фразеологична единица в две малко променени форми, но пак в родителен 
падеж: на (за) све веке <векова> (Otashevic 2011, p. 97) и за век и века (Otashevic 2011,  97). 

Другата фразеологична единица, в която се среща компонент, съдържащ падежно 
окончание на родителен падеж, е <ще бия> до медна Бога ‘безмилостно, жестоко и про-
дължително (ще бия)’ (Ankova-Nicheva 1993, 72). В нея се срещат прилагателното меден и 
съществителното Бог в родителен падеж единствено число. В този случай компонентите 
без съмнение са в родителен падеж, тъй като предлогът до в старобългарския и в новобъл-
гарския период от развитието на българския език се използва само с този падеж (Mirchev 
2000,  121). В сръбския език се среща фразеологичната единица дозлабога (Pejanovic 2012, 692),  
в която също се наблюдава прилагателно име в родителен падеж, изменящо се по склонение-
то на прилагателните имена от проста, т.е. неопределена форма. 

Следващият фразеологизъм, в който се открива падежен остатък на родителен падеж, 
е тако ми Бога ‘при уверяване, че това, което се говори, е истина, е вярно’ (Ankova-Nicheva 
1993, 250). В сръбския език съществува аналог на този фразеологизъм (Pejanovic 2012, 695), 
чийто компонентен състав е представен с наречието тако, кратка дателна форма на лич-
ното местоимение аз и съществителното Бог в родителен падеж (срв. срб.: тако ми бога).

Родителен падеж, но в нетипична форма, откриваме и във фразеологизма три дена 
преди врагу роден (Ankova-Nicheva 1993, 256) ‘много хитър (хитра)’. В този случай думата враг 
е в родителен падеж, използващ се с предлога преди, чиято старобългарска форма е пр7жде. К. 
Мирчев подчертава, че предлогът пр7жде „се свързва с родителен падеж“ (Mirchev 2000, 128).  
Използваната тук форма за родителен падеж е нетипична, тъй като окончанието -у е 
характерно само за старобългарските ŭ-основи на съществителните имена от мъжки род, 
докато съществителното врагъ в старобългарския език е от ǒ-основа. При това обаче, в 
старобългарския език се наблюдава тенденция, при която някои основи получават падежни 
окончания от други основи. Родителното окончание на ǒ-основите от време на време е било 
заменяно с родителното окончание на ŭ-основите (Mirchev 2000, 55, Nikolic 1981, 117). В тази 
логика, формата врагу според нас би могла да се смята за остатък от влиянието, което 
ǒ-основите и ŭ-основите са си оказвали взаимно.

Следващият фразеологизъм, в който се открива дума с падежен остатък за родите-
лен падеж, е и у них ножо, у них хлебо ‘употребява се, за да се подчертае, че някое лице 
(лица) има пълна, абсолютна власт над работата и препитанието, живота на останалите’ 
(Ankova-Nicheva 1993, 261). В случая откриваме пълна форма за родителен падеж множествено 
число на анафоричното местоимение за трето лице. Основната форма на местоимението в 
родителен падеж множествено число е ихъ, но когато се намира след предлог, получава н- в 
началото (Nikolic 1981, 146). К. Мирчев подчертава, че предлогът у се употребява „само с 
родителен падеж“ (Mirchev 2000, 124). 

4.2.   Остатъци от дателен падеж
В българските фразеологизми се запазват и остатъци на дателен падеж. 
Компонент с остатък на дателен падеж се наблюдава във фразеологизма едному (на 

едного) майка, другиму (на другиго) мащеха, който се използва ‘за пристрастен човек, инсти-
туция и под., който (която) облагодетелства едни и се отнася зле с други’ (Ankova-Nicheva 
1993, 79). Дателните форми откриваме в компонентите едному и другиму, които произхож-
дат от старобългарските дателни форми 9диному, т.е. 9дьному (Nikolic 1981, 165; Ivanova-
Mircheva et al. 1999, 434) и другому (Hauptova et al. 2002,  518; Ivanova-Mircheva et al. 1999,  434).  
Подобни форми се откриват и в руския и сръбския еквивалент: срв. рус.: одному мать, а 
другому мачеха и срб.: једном(е) мајка, а другом(е) маћеха. 

Окончание за дателен падеж се открива и във фразеологичните единици ни Богу колач, 
ни царю харач ‘казва се за човек, който нищо не работи и е безполезен за обществото’ (Ankova-
Nicheva 1993, 181) и Божието богу, кесаревото кесарю (среща се в разговорната реч). Същест-
вителните имена Бог и цар са в дателен падеж, което ни потвърждават и следните фразео-
логизми:  в руски език кесарю – кесарево, а Богу – божье ‘на всекиго свое’ (Larionova 2014, 202),  
в сръбски език дати цару царево, а Богу божје със същото значение (Otashevic 2011, 69) 
и в старобългарски език кесарево (ц7сарево) кесарю (ц7сарю) и божи9 Богу (Shulezhkova  
et al. 2011, 224). 

Компонент с окончание за дателен падеж се наблюдава и във фразеологизма преда-
вам/предам Богу дух ‘умирам, издъхвам’ (Ankova-Nicheva 1993, 287). Потвърждение, че ду-

мата е в дателен падеж, се получава, като този фразеологизъм се сравни с руския и сръб-
ския аналог: рус. отдать Богу душу (Trofimkina 2005, 20), срб. дати (предати) Богу душу  
(Otashevic 2011,  69).

Дателният падеж се открива и във фразеологичната единица слава <тебе>, Господи /  
слава Богу ‘възклицание за изразяване на задоволство от нещо’ (Ankova-Nicheva 1993, 238).  
В първия вариант личното местоимение ти е в дателна форма, която се различава от 
дателната форма в съвременния български книжовен език, представена от предлога на и 
личното местоимение в дателен падеж (срв.: на тебе). В този фразеологизъм дателният 
падеж се запазва в своята изначална форма, като имаме предвид, че дателната форма на 
местоимението ти в старобългарския език е била теб7 (Mirchev 2000, 74; Nikolic 1981, 140). Във 
втория вариант отново се съдържа формата Богу. Същият вариант (срв. рус.: слава Богу) 
съществува и в руския език (Larionova 2014, 388). В старобългарски език след фразеологизма 
да8ти/дати слав2 (Shulezhkova et al. 2011, 157) стои кому, което потвърждава дателната 
форма в двата фразеологизма.

Дателно окончание се забелязва и в диалектната фразеологична единица сякому хатър, 
мене си кахър ‘за човек, който угажда на другите, а занемарява собствените си работи’ 
(Ankova-Nicheva 1993, 249). Остатък от дателен падеж се наблюдава във формите сякому 
(срв. с книж. на всекиго) на обобщителното местоимение всеки и мене (срв. с книж. на мене) 
на личното местоимение аз. Формата сякому произлиза директно от стб. вьс8кому (Nikolic 
1981, 143), докато мене води своето начало от стб. мьн7 (Mirchev 2000, 74; Nikolic 1981, 140), 
като заради улеснение на изговора между сонорните съгласни се вмъква и гласната е. 

4.3.   Остатъци от винителен падеж
В българската фразеологична система се наблюдават и остатъци от винителни окон-

чания.
Остатъци от винителен падеж се наблюдават в един фразеологизъм, който в българ-

ския език се открива в два варианта. Първият вариант е: ако падне от тавана теслата 
и удари Коля по главата, нали ще го убие?, а вторият е: ако падне теслата от тавана, 
ще убие Ивана: оле, какво зло стана! ‘употребява се, когато някой напразно се страхува 
от бъдещи беди’ (Ankova-Nicheva 1993, 38). В двата варианта на този фразеологизъм забе-
лязваме личните имена Кольо и Иван във винителен падеж. Винителните окончания -а и -я 
при имената за одушевените предмети от мъжки род представляват едно от архаичните 
граматични явления в българския език. Окончанието -я се среща и във фразеологичната 
единица гоня Михаля в облаците ‘полагам напразни, безрезултатни усилия, нищо не мога 
да постигна’ (Ankova-Nicheva 1993, 61). Родително-винителната форма при имената вече не 
съществува в граматичната система на книжовния български език. Остатъци от нея мо-
гат да се намерят в диалектите и литературните творби от XIX и началото на XX век.  
В старобългарския език тази форма се използва при съществителни от мъжки род за лица 
и одушевени обекти.

Винителен падеж при съществителните имена откриваме и в два варианта на фра-
зеологизма по брата си (по нашего) Никола мразя и Светого Никола и според нашия Ивана 
намразих и Светого Ивана. Значението им е едно и също: ‘употребява се, за да се подчертае, 
че поради някого, който ми е причинил зло, неприятности, започвам да мразя и невинни-
те му близки или обкръжението му’ (Ankova-Nicheva 1993, 209). Винителните форми, които 
откриваме, са: Светого (от прил. Свет) и Ивана (от същ. Иван). При прилагателните име-
на за одушевени предмети се използва окончанието -ого за родително-винителната форма. 
Първоначалното окончание в стб. е било -а9го, но в паметниците се срещат и окончанията 
-ааго и -аго, докато за един пример с окончанието -ого С. Николич смята, че това „може би е 
влияние на местоименното склонение, ако не става въпрос за грешка на преписивач“ (Nikolic 
1981, 157 – 158). Във втория вариант съществителното име Иван има родително-винител-
ното окончание -а. Интересно е, че съществителното име Никола не е получило окончание 
за винителен падеж.

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5, 2021 г.
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4.1. Остатъци от родителен падеж 
В тази част представяме фразеологизмите, в чийто състав се наблюдават компонен-

ти с форма за родителен падеж.
Например във фразеологичната единица во веки веков ‘завинаги, за вечни времена’, която 

води началото си от Библията (Ankova-Nicheva 1993, 283) се съдържа компонентът веков, 
което представлява форма за родителен падеж множествено число на съществителното име 
век. Фразеологичната единица в църковнославянския език е во в7ки в7ковъ (D’yachenko 1899, 114),  
докато в старобългарския тя е въ в7къ в7ка (Shulezhkova et al. 2011, 97). В сръбския език 
откриваме тази фразеологична единица в две малко променени форми, но пак в родителен 
падеж: на (за) све веке <векова> (Otashevic 2011, p. 97) и за век и века (Otashevic 2011,  97). 

Другата фразеологична единица, в която се среща компонент, съдържащ падежно 
окончание на родителен падеж, е <ще бия> до медна Бога ‘безмилостно, жестоко и про-
дължително (ще бия)’ (Ankova-Nicheva 1993, 72). В нея се срещат прилагателното меден и 
съществителното Бог в родителен падеж единствено число. В този случай компонентите 
без съмнение са в родителен падеж, тъй като предлогът до в старобългарския и в новобъл-
гарския период от развитието на българския език се използва само с този падеж (Mirchev 
2000,  121). В сръбския език се среща фразеологичната единица дозлабога (Pejanovic 2012, 692),  
в която също се наблюдава прилагателно име в родителен падеж, изменящо се по склонение-
то на прилагателните имена от проста, т.е. неопределена форма. 

Следващият фразеологизъм, в който се открива падежен остатък на родителен падеж, 
е тако ми Бога ‘при уверяване, че това, което се говори, е истина, е вярно’ (Ankova-Nicheva 
1993, 250). В сръбския език съществува аналог на този фразеологизъм (Pejanovic 2012, 695), 
чийто компонентен състав е представен с наречието тако, кратка дателна форма на лич-
ното местоимение аз и съществителното Бог в родителен падеж (срв. срб.: тако ми бога).

Родителен падеж, но в нетипична форма, откриваме и във фразеологизма три дена 
преди врагу роден (Ankova-Nicheva 1993, 256) ‘много хитър (хитра)’. В този случай думата враг 
е в родителен падеж, използващ се с предлога преди, чиято старобългарска форма е пр7жде. К. 
Мирчев подчертава, че предлогът пр7жде „се свързва с родителен падеж“ (Mirchev 2000, 128).  
Използваната тук форма за родителен падеж е нетипична, тъй като окончанието -у е 
характерно само за старобългарските ŭ-основи на съществителните имена от мъжки род, 
докато съществителното врагъ в старобългарския език е от ǒ-основа. При това обаче, в 
старобългарския език се наблюдава тенденция, при която някои основи получават падежни 
окончания от други основи. Родителното окончание на ǒ-основите от време на време е било 
заменяно с родителното окончание на ŭ-основите (Mirchev 2000, 55, Nikolic 1981, 117). В тази 
логика, формата врагу според нас би могла да се смята за остатък от влиянието, което 
ǒ-основите и ŭ-основите са си оказвали взаимно.

Следващият фразеологизъм, в който се открива дума с падежен остатък за родите-
лен падеж, е и у них ножо, у них хлебо ‘употребява се, за да се подчертае, че някое лице 
(лица) има пълна, абсолютна власт над работата и препитанието, живота на останалите’ 
(Ankova-Nicheva 1993, 261). В случая откриваме пълна форма за родителен падеж множествено 
число на анафоричното местоимение за трето лице. Основната форма на местоимението в 
родителен падеж множествено число е ихъ, но когато се намира след предлог, получава н- в 
началото (Nikolic 1981, 146). К. Мирчев подчертава, че предлогът у се употребява „само с 
родителен падеж“ (Mirchev 2000, 124). 

4.2.   Остатъци от дателен падеж
В българските фразеологизми се запазват и остатъци на дателен падеж. 
Компонент с остатък на дателен падеж се наблюдава във фразеологизма едному (на 

едного) майка, другиму (на другиго) мащеха, който се използва ‘за пристрастен човек, инсти-
туция и под., който (която) облагодетелства едни и се отнася зле с други’ (Ankova-Nicheva 
1993, 79). Дателните форми откриваме в компонентите едному и другиму, които произхож-
дат от старобългарските дателни форми 9диному, т.е. 9дьному (Nikolic 1981, 165; Ivanova-
Mircheva et al. 1999, 434) и другому (Hauptova et al. 2002,  518; Ivanova-Mircheva et al. 1999,  434).  
Подобни форми се откриват и в руския и сръбския еквивалент: срв. рус.: одному мать, а 
другому мачеха и срб.: једном(е) мајка, а другом(е) маћеха. 

Окончание за дателен падеж се открива и във фразеологичните единици ни Богу колач, 
ни царю харач ‘казва се за човек, който нищо не работи и е безполезен за обществото’ (Ankova-
Nicheva 1993, 181) и Божието богу, кесаревото кесарю (среща се в разговорната реч). Същест-
вителните имена Бог и цар са в дателен падеж, което ни потвърждават и следните фразео-
логизми:  в руски език кесарю – кесарево, а Богу – божье ‘на всекиго свое’ (Larionova 2014, 202),  
в сръбски език дати цару царево, а Богу божје със същото значение (Otashevic 2011, 69) 
и в старобългарски език кесарево (ц7сарево) кесарю (ц7сарю) и божи9 Богу (Shulezhkova  
et al. 2011, 224). 

Компонент с окончание за дателен падеж се наблюдава и във фразеологизма преда-
вам/предам Богу дух ‘умирам, издъхвам’ (Ankova-Nicheva 1993, 287). Потвърждение, че ду-

мата е в дателен падеж, се получава, като този фразеологизъм се сравни с руския и сръб-
ския аналог: рус. отдать Богу душу (Trofimkina 2005, 20), срб. дати (предати) Богу душу  
(Otashevic 2011,  69).

Дателният падеж се открива и във фразеологичната единица слава <тебе>, Господи /  
слава Богу ‘възклицание за изразяване на задоволство от нещо’ (Ankova-Nicheva 1993, 238).  
В първия вариант личното местоимение ти е в дателна форма, която се различава от 
дателната форма в съвременния български книжовен език, представена от предлога на и 
личното местоимение в дателен падеж (срв.: на тебе). В този фразеологизъм дателният 
падеж се запазва в своята изначална форма, като имаме предвид, че дателната форма на 
местоимението ти в старобългарския език е била теб7 (Mirchev 2000, 74; Nikolic 1981, 140). Във 
втория вариант отново се съдържа формата Богу. Същият вариант (срв. рус.: слава Богу) 
съществува и в руския език (Larionova 2014, 388). В старобългарски език след фразеологизма 
да8ти/дати слав2 (Shulezhkova et al. 2011, 157) стои кому, което потвърждава дателната 
форма в двата фразеологизма.

Дателно окончание се забелязва и в диалектната фразеологична единица сякому хатър, 
мене си кахър ‘за човек, който угажда на другите, а занемарява собствените си работи’ 
(Ankova-Nicheva 1993, 249). Остатък от дателен падеж се наблюдава във формите сякому 
(срв. с книж. на всекиго) на обобщителното местоимение всеки и мене (срв. с книж. на мене) 
на личното местоимение аз. Формата сякому произлиза директно от стб. вьс8кому (Nikolic 
1981, 143), докато мене води своето начало от стб. мьн7 (Mirchev 2000, 74; Nikolic 1981, 140), 
като заради улеснение на изговора между сонорните съгласни се вмъква и гласната е. 

4.3.   Остатъци от винителен падеж
В българската фразеологична система се наблюдават и остатъци от винителни окон-

чания.
Остатъци от винителен падеж се наблюдават в един фразеологизъм, който в българ-

ския език се открива в два варианта. Първият вариант е: ако падне от тавана теслата 
и удари Коля по главата, нали ще го убие?, а вторият е: ако падне теслата от тавана, 
ще убие Ивана: оле, какво зло стана! ‘употребява се, когато някой напразно се страхува 
от бъдещи беди’ (Ankova-Nicheva 1993, 38). В двата варианта на този фразеологизъм забе-
лязваме личните имена Кольо и Иван във винителен падеж. Винителните окончания -а и -я 
при имената за одушевените предмети от мъжки род представляват едно от архаичните 
граматични явления в българския език. Окончанието -я се среща и във фразеологичната 
единица гоня Михаля в облаците ‘полагам напразни, безрезултатни усилия, нищо не мога 
да постигна’ (Ankova-Nicheva 1993, 61). Родително-винителната форма при имената вече не 
съществува в граматичната система на книжовния български език. Остатъци от нея мо-
гат да се намерят в диалектите и литературните творби от XIX и началото на XX век.  
В старобългарския език тази форма се използва при съществителни от мъжки род за лица 
и одушевени обекти.

Винителен падеж при съществителните имена откриваме и в два варианта на фра-
зеологизма по брата си (по нашего) Никола мразя и Светого Никола и според нашия Ивана 
намразих и Светого Ивана. Значението им е едно и също: ‘употребява се, за да се подчертае, 
че поради някого, който ми е причинил зло, неприятности, започвам да мразя и невинни-
те му близки или обкръжението му’ (Ankova-Nicheva 1993, 209). Винителните форми, които 
откриваме, са: Светого (от прил. Свет) и Ивана (от същ. Иван). При прилагателните име-
на за одушевени предмети се използва окончанието -ого за родително-винителната форма. 
Първоначалното окончание в стб. е било -а9го, но в паметниците се срещат и окончанията 
-ааго и -аго, докато за един пример с окончанието -ого С. Николич смята, че това „може би е 
влияние на местоименното склонение, ако не става въпрос за грешка на преписивач“ (Nikolic 
1981, 157 – 158). Във втория вариант съществителното име Иван има родително-винител-
ното окончание -а. Интересно е, че съществителното име Никола не е получило окончание 
за винителен падеж.

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5, 2021 г.
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призмата на лингвокултурологията (Vitanova 2012), биб-
леистиката (Vatov 2002), практиката на преподаване 
на български език като чужд (Hadzhieva & Manova 2018),  
появата на нови фразеологизми (Georgieva 2019) и др. 
Направени са и редица съпоставки на български фра-
зеологизми с фразеологизми от други славянски езици 
според тясното и широкото разбиране на понятие-
то фразеологизъм: полски (Blagoeva, Jaskot, Sosnowski 
2019; Bonova 2009), полски и руски (Kolpakova 2020), 
руски (Georgieva 2019; Dimitrova 2016; Shulezhkova 2019; 
Stoyanova 2017a, 2017b, 2017v, 2018a, 2018b, 2019; Tencheva 
2017), руски, словашки и чешки (Kotova 2019), руски и 
сръбски (Nedkova 2011), словашки (Konstantinova 2011), 
сръбски (Nedkova 2002, 2011), чешки (Kuzmova 2011).

Въпреки че през последните години редица бълга-
ристи проучват българската фразеология, в техните 
трудове не се разглеждат специално падежните ос-
татъци при българските фразеологизми, което прави 
тази тема изключително актуална. 

3. Източници на материал
Основният източник, от който са ексцерпирани 

фразеологизмите с падежни остатъци, е Нов фразеологичен 
речник на българския език (Ankova-Nicheva 1993), базиращ 
се върху двутомния Фразеологичен речник на българския 
език (Nicheva, Spasova-Mihaylova & Cholakova 1974, 1975).  
При съпоставката със сръбския език са използвани Фра-
зеолошки речник српског језика (Otashevic 2011), както и 
статията Фразеолошке јединице као мотиватор у твор-
беном процесу (Pejanovic 2012). При сравнение с руския 
език са използвани: Фразеологический словарь современного 
русского языка (Larionova 2014) и Сербохорватско-русский 
фразеологический словарь (Trofimkina 2005). Що се отнася 
до старобългарския и църковнославянския език, използ-
вани са следните речници (съответно): Старобългарски 
речник, т. 1 и т. 2 (Ivanova-Mircheva, D. et al. 1999, 2000),  
Фразеологический словарь старославянского языка 
(Shulezhkova et al. 2011), Словарь старославянского языка 
в 4-х томах, т. 1 (Gauptova et al. 2006), както и Полный 
церковно-славянский словарь (D’yachenko 1899).

4. Падежни остатъци в българската фразе-
ологична система

Фразеологизмите от нашия материал са гру-
пирани според падежа, който се среща в компонент 
от техния състав. От около 9000 фразеологизъма и 
фразеологични единици нашите критерии изпълняват 
27 фразеологични единици. В редица случаи се посоч-
ват аналозите на фразеологизмите в руски, сръбски, 
старобългарски и църковнославянски език. Падежни ос-
татъци в един аналитичен език биха могли в голяма 
степен да заинтересуват студенти, които са носите-
ли на синтетични славянски езици, да изследват по-
подробно историческата и съвременната граматика 
на българския език. Както в настоящата статия се 
разглеждат остатъци от синтетизъм във фразеология 
на аналитичен език, също така би било интересно да 
се проследи дали може би във фразеологията на някой 
от съседните на българския синтетичен език има ана-
литични конструкции и в каква степен са застъпени. 
В настоящото изследване не се разглеждат фразеоло-
гизми, съдържащи стандартизирани падежни форми на 
личните местоимения, звателни форми, а така също и 
фразеологизми, чиито значения не са посочени. 

Откъс от „Preschool Teachers’ Knowledge, 
Perspectives and Prac-tices in STEM 

Education: An Interview Study“

Dr. Lyubka Aleksieva, Assoc. Prof. 
Prof. Dr. Iliana Mirtschewa, 
Snezhana Radeva, PhD Student
Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Introductions
The Convention on the Rights of the Child (Unit-

ed Nations 1989) emphasises on the importance of early 
childhood development claiming that a child has a right 
to develop to “the maximum extent possible” (Article 6). 
Early childhood starts from birth and continues up to 
8 years of age and it is a critical period “for cognitive,  
social, emotional and physical development” (UNICEF 
2019). During this period the use of integrative STEM ap-
proaches in early education creates opportunities to make 
children become young researchers, who construct their 
own knowledge by inquiry, hypothesis testing, discussing 
and finding different solutions and making decisions. A 
great role in achieving the goals of STEM education is 
taken by the teacher, who creates the scaffolding of the 
learning process, builds a creative learning environment, 
challenges children with open questions and guides their 
attention to problems they can solve as young scientists, 
mathematicians, engineers and technology users. To suc-
ceed in this initiative, the teacher should have certain 
competences and realistic views regarding STEM.

A variety of methods – surveys, interviews, case 
studies, etc. are used to determine the attitudes of teach-
ers for early STEM education since these are an impor-
tant component of successful STEM integration in kin-
dergartens and schools. The academic discourse reveals 
many misconceptions related to teachers’ understanding of 
STEM which has the potential to influence their practices 
and the quality of STEM education they provide. One of 
the main issues found in practice is the tendency of teach-
ers to disintegrate STEM. Recent studies demonstrated 
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Откъс от „Падежни остатъци  
при българските фразеологизми“

Неманя Йованович
Белградски университет 

1. Въведение
Българският език е част от славянското езико-

во семейство, по-точно от южнославянския му клон. 
Същевременно той е част от балканския езиков съюз. 
Славянският произход и балканският аналитизъм заед-
но правят българския език изключително интересен за 
изследване. Е. В. Чешко обяснява, че „преходът от син-
тетизъм към аналитизъм, довел до коренни промени в 
граматичната структура на българския език, е опреде-
лил самобитния характер на този език“ (Cheshko 1980, 7). 
Една от характеристиките на аналитичните езици е из-
чезването на падежните форми, осъществило се до края 
на среднобългарския период от развитието на българ-
ския език (Haralampiev 2001, 45). Склонението на същест-
вителните и прилагателните имена в книжовния българ-
ски език изчезва напълно (освен формите на звателния 
падеж при съществителните собствени имена, докато 
при местоименията падежните окончания се редуцират 
до дателни и винителни форми (Nitsolova 2008, 29). При 
това обаче отделни падежни остатъци се запазват и в 
редица фразеологизми.

Причината за запазването на падежните форми 
във фразеологизмите може би се крие в самата дефи-
ниция на фразеологизъм: „устойчиво словосъчетание, 
образувано от две или повече думи, цялостно по зна-
чение и устойчиво по състав и структура“ (Boyadzhiev  
et al. 1999, 208). 

2. Теоретичен преглед
Фразеологията заема все по-важно място в съвре-

менното българско езикознание. Редица автори изследват 
българската фразеологична система в различни аспекти.  
Само през последните 20 години са публикувани нема-
лък брой монографии и статии, изследващи българските 
фразеологични единици. Фразеологията се разглежда през 

that “teachers struggled with integrating subjects…” (Arnonee & Ha-
nuscin 2018, 170) and some educators even “regard STEM as any of 
the individual STEM disciplines” (Moomaw 2013). These perspectives 
emerge as a problem and lead to a fragmentation of the overall pic-
ture of the world that children receive. Some teachers admitted that 
they do not know how to integrate the STEM disciplines (Arnone & 
Hanuscin 2018). A research by Education Development Center also 
revealed that they “are not well prepared to teach STEM to young 
children in developmentally appropriate ways” (Pasnik & Hubert 2016, 
5) and they “underestimate what young children are capable of learn-
ing” (Pasnik & Hubert 2016, 5). That explains why teachers reported 
that they are using websites where they could quickly find a lesson 
(Arnone & Hanuscin 2018), which leads to a formal conduction of 
STEM education and does not allow its positive potential to develop.

Another misconception of STEM education is related to the 
role of the teacher in the learning process. There are two extreme 
points of view on teachers’ role in it. On the one hand, there is a pri-
oritized teacher centered instruction which is “much different from 
the STEM learning environment where the teacher is more of facil-
itator” (Gatling 2016, 364). Teacher’s role involves helping students 
to process information, facilitating students’ thinking and modelling 
the learning process (Anderson 2002) rather than being the only 
authority who provides learning. Kindergarten should not become 
a school which would distract children from their natural desire to 
make discoveries in STEM and being natural scientists. Thus the 
National Science Foundation stated that: “What we need to do to 
encourage children to learn is not to put them in the equivalent of 
school, tell them things or give them reading drills or flash cards 
... What we need to do is to put them into a safe, rich environment 
where these natural capacities for exploration, for testing, for sci-
ence, can get free rein” (National Science Foundation 2012, cited by 
McClure 2017, 23). On the other hand, some professionals assume 
that children do not need a teacher at all and should explore the 
world on their own. But the teacher is a significant factor in the 
implementation of early STEM education (Pasnik & Hubert 2016, 5) 
where “children need adults to develop their “natural” STEM inclina-
tions” (Early Childhood STEM Working Group 2017, 12). The teachers 
should organise the process, prepare the study arrangements, con-
sider the provision of the necessary resources, provoke the children 
with appropriate questions, delicately guide children to test different 
hypotheses and find different solutions.

Very popular practice in kindergartens in some countries, is 
using mainly worksheets and books to fill in when working on STEM 
topics. Problems in mathematics and science are mainly presented 
and solved in such a format which is probably related to a misunder-
standing that some STEM elements like mathematics will “be learned 
most effectively by rote memorization in traditional, book-based class-
room setting” (McClure 2017). It is assumed that the children will 
work quietly and acquire the necessary knowledge through a lot of 
drills. It is thought that working with textbooks and paper learning 
aids will prepare them better for school. Behind these practices stays 
the belief that children will memorize new information but in fact, 
the memorization of “empty knowledge” does not lead to understand-
ing. As it is revealed in the literature, the learning at the conceptual 
level is also of a great importance (Moomaw 2013) and only through 
memorizing children cannot understand the natural phenomena and 
the existing relationships between them. “While teachers may count 
on objects with children or read counting books, they often do not 
engage in discussions and problem-solving activities that expand chil-
dren’s thinking.” (Moomaw 2013, 2). Moomaw (2013, 2) also pointed out 
that “teachers should encourage children to solve problems through 
their own thinking rather than supplying them with answers” and 
emphasised that many preschool teachers did not succeed in using the 
science opportunities that their classroom offers. 
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жалбата отхвърлена като недопустима, следва да са налице една или няколко от следните 
предпоставки: жалбата е подадена анонимно; предходно производство пред ЕСПЧ по жалба 
със същия предмет, правен спор, по което има и влязло в сила съдебно решение, несъвмести-
мост на търсеното право в жалбата с разпоредбите на ЕКПЧОС, не са изчерпани в цялост 
вътрешните правни средства за защита; пропускане на преклузивния срок за подаване на 
жалба, неотстраняване на пропуски в попълването на жалбата и т.н. Решенията, с които 
жалбите се отхвърлят като недопустими, са окончателни и не подлежат на обжалване.

А в кои хипотези жалбата е допустима? Когато по националното законодателство са 
накърнени правото на личен живот, свобода на изразяване на мнение, свобода на сдружаване, 
правото на тайна на кореспонденцията, правото на свободни избори и т.н.

След като подадената жалба бъде определена като допустима, ЕСПЧ призовава пра-
вителството на държавата ответник по жалбата за вземане на писмено становище в оп-
ределен срок, задължителен за спазване. След изтичането на този срок започва формалното 
разглеждане на делото.

б) Пред националните съдилища – производството е доста сходно: по допустимост 
и по основателност на подадената жалба/искова молба (с отметка – това важи за граж-
данското исково съдопроизводство пред първа инстанция), като след като приеме, че пода-
дената искова молба е допустима и основателна, националният съд дава определен срок на 
ответника по жалбата за подаване на писмени възражения, като му изпраща и екземпляр 
на исковата молба за запознаване.

2.3. Споразумителна фаза в европейското и българското правораздаване 
а) В производството по разглеждането на жалба пред ЕСПЧ, след като се уведоми 

държавата ответник по жалбата, следва т.нар. „споразумителна фаза“ или „помирително 
производство“, като Европейският съд предоставя в определен срок двете държави да се 
помирят, постигайки приятелско споразумение. В случай че не се постигне споразумение, 
започва спорната фаза на процеса, при която се разменят становища и се предоставят 
нови доказателства. Приятелското споразумение де факто слага край на производството 
пред ЕСПЧ, образувано по жалба, като държавата ответник по жалбата заплаща определено 
парично обезщетение, предварително договорено с индивидуалния жалбоподател, в деловод-
ството на ЕСПЧ се заличава жалбата от списъка с делата за разглеждане.

б) Помирително производство пред националните съдилища: споразумителната фаза 
на процеса също е често срещана в българската съдопроизводствена система, известна под 
различни наименования: медиация, споразумение, помирително производство, но крайната 
цел винаги е една и съща – да се избегне продължителен и тежък (а също така и скъп) съ-
дебен процес. За пример бихме могли да вземем споразумителното производство по глава 29,  
чл. 381 – чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс. При сключване на споразумение стра-
ните – прокурор, адвокат и извършител на престъпление, се уговарят помежду си да не се 
гледа делото по общия ред, извършителят се признава за виновен в извършването на опреде-
лено престъпление и съдът му налага наказание под определения в закона минимум, именно 
защото е признал вината си.

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 6, 2021 г.

Another misinterpretation of the early STEM education is that the focus is on the final prod-
uct/artefact of the activity, and not on the process. The nice looking and skilfully made product is 
perceived as a successful fulfilment of the learning goals. The significant fact that in the process 
of STEM education children learn from their own experience (by trying different materials, making 
discoveries about their properties, designing, prototyping and looking for solutions to problems) is 
ignored. A recent study demonstrated that in many lessons, emphasis is placed on the fun side of 
STEM, without focusing on the content (Arnonee and Hanuscin 2018). The same researchers found 
that teachers very often use STEM lessons as ice breakers or for team building activities without 
striving to acquire any knowledge and skills (Arnonee & Hanuscin 2018). Indeed, it is very impor-
tant for children to be engaged in the process and it is beneficial if the learning process is fun. The 
problem emerges when this is the main focus of a STEM lesson – it would then not lead to effective 
learning as it does not provide enough opportunities to enrich the knowledge and the experience 
of the children.

Additionally, teachers have a lot of prejudices about STEM education – some teachers believe 
that STEM education is only suitable for gifted children (Arnone & Hanuscin 2018, 170; McClure 
2017, 53); other think that it is more important for boys who show greater talent than girls (Mc-
Clure 2017, 14) or that it is suitable only for elder children (McClure 2017, 14). These attitudes, 
which unfortunately are also widespread in society, could influence and limit the opportunities for 
unleashing the potential of early STEM education. 

Moreover, many studies demonstrated the uncertainty of some teachers regarding the STEM 
content and their perturbation to questions posed by children (McClure 2017; Pasnik & Hubert 
2016). The problem is exacerbated by the fact that “science and math are often seen as difficult, 
complex and confusing subjects” (Aaron & Valle 2016, 3). Survey from 2013 found that only 39% of 
elementary teachers feel very well prepared to teach science (Horizon Research 2013, p. 7, cited by 
Jeanpierre 2018). Teachers’ lack of confidence in teaching STEM is also demonstrated in the above-
mentioned Jeanpierre longitudinal study (Jeanpierre 2018). This data raises serious questions about 
the academic preparation of teachers which should be addressed. Furthermore, these issues are 
additionally complicated by the misunderstanding of technology integration in STEM. As Pasnik & 
Hupert (2016) noted, technologies cannot replace the teacher (especially a young children’s teacher) 
as it is believed by some professionals, rather they are an important tool that supports learning of 
STEM. There is another misconception about technology which some educators understand as com-
puting (Sanders, 2009). In fact, early STEM education does not require any complex devices, com-
puters or robots. It is enough to use affordable appliances, tools or technologies from everyday life. 

As can be seen from the above, there are many misconceptions and misinterpretations 
of STEM education by teachers that could seriously influence the integration of STEM in the 
practice. This implies a requirement for revision of teacher training programmes (in terms of 
university academic preparation or in courses for continuous professional development) which 
should be appropriately addressed by the higher educational institutions (HEIs). In response to 
these issues, the Erasmus+ project PARENTSTEM (STEM for Pre-Schoolers and Their Families) 
№2018-1TR01-KA203-0595681), which main goal was to increase low-income families’ involvement 
in their early childhood children’s STEM education process, aimed also to extend conceptu-
al and pedagogical knowledge of early childhood teachers on STEM, including in a family 
involvement perspective. Thus in the frame of the project three preschool teacher trainings  
(LTTs – Learning/Teaching Trainings) were provided from which two international (with part-
ners from 5 countries – Turkey, Spain, Denmark, Germany and Bulgaria) and one national 
training for each country. This paper focuses on the Bulgaria case in which Sofia University “St. 
Kliment Ohridski” in partnership with two Bulgarian kindergartens (one metropolitan and one 
rural with low socio-economic status children) conducted face-to-face STEM National Teacher 
Training in June 2019. In September 2019 the same Bulgarian preschool teachers took part in 
the international face-to-face teacher training in Manresa and Barcelona (Spain), and in March 
2021 in the last international online LTT with a leader – the project partner from Germany. The 
duration of all LTTs was four days according to the preliminary schedule. The trainings aimed 
to increase preschool teachers’ pedagogical content knowledge of STEM, to develop and improve 
their skills in designing STEM lessons, as well as in terms of parent involvement. To support 
their learning, teachers were provided with the PARENTSTEM Guidebook which addresses the 
key points for STEM in early childhood education (the first intellectual output of the project). 
To measure the results of those trainings pre- and post- semi-structured interviews with teach-
ers were conducted. They explored teachers’ knowledge, attitudes, practice and self-efficacy in 
STEM education both in designing and implementing STEM lessons and activities and in terms 
of parents’ involvement in early STEM education. This paper focuses on the study of teachers’ 
knowledge, attitudes, practice and self-efficacy in STEM education and how it changes after 
the appropriate trainings were provided to the teachers-participants. The prior knowledge and 
attitudes of teachers about early STEM education provided important guidelines for considering 
the structure and content of teacher training. Establishing the preliminary knowledge and at-
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ните производства се водят пред административните съдилища и Върховния администра-
тивен съд. Производствата са дву- и триинстанционни. Също така е важно да се отбеле-
жи, че едва след като са изчерпани всички вътрешни възможности за жалби на най-висше 
равнище, засегнатите лица следва да сезират ЕСПЧ. Всяка жалба се подава в определени 
срокове (пропускайки срока, се губи и правото на жалба), производствата вървят по точно 
диференцирани процедури, подробно описани в законите. За сравнение, подаването на жалба 
пред ЕСПЧ е шест месеца, като този срок е окончателен и след него правото на жалба пред 
европейската институция се губи. Протокол № 15 към Конвенцията намалява от 6 на 4 
месеца срока за подаване на жалба до Съда след изчерпване на вътрешноправните средства 
за защита. Новият 4-месечен срок е приложим от 1 февруари 2022 г. след преходен период.  
И ако пред ЕСПЧ се търси защита на права, свързани с престъпления срещу личността или 
собствеността, но описани в един-единствен акт – Европейската конвенция за защита пра-
вата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), то българската правораздавателна система 
има широк арсенал от закони, защитаващи наследство, семейство и произход, издръжка, 
делба, собственост и т.н.

б) Териториален обхват: за българските съдилища териториалният обхват, най-общо, 
е „всичко, случващо се на територията на Република България“, като няма значение жалбо-
подателите български граждани ли са, или не, то за ЕСПЧ под „териториален обхват“ следва 
да се разбира: нарушаване на основните лични и имуществени права, определени и защитими 
в Конвенцията и протоколите към нея, но жалбоподателите следва да са граждани на една 
от държавите членки на Съвета на Европа и тяхната държава по националност следва да 
е ратифицирала Конвенцията и следващите я протоколи. Немаловажен е и фактът, че е 
възможно и допустимо държавата, срещу която е отправена жалбата пред ЕСПЧ, да не е 
държавата по произход на жалбоподателя, а друга, като в този случай и тя се конституира 
като страна в производството.

2. Фактическо съдопроизводство 
2.1. Страни 
a) Пред ЕСПЧ жалби се подават само и единствено срещу една или повече държави, 

които са ратифицирали Конвенцията. Извън този периметър всички останали жалби, по-
давани срещу други европейски държави или срещу физически лица, ще бъдат считани са 
недопустими. Търсеното право пред Европейския съд по правата на човека следва да е реално 
съществуващо право по българското национално законодателство и едва след като са изчер-
пани абсолютно всички законови средства за защита на това право пред националните съди-
лища, се търси защитата му пред европейската институция. Жалбата е строго формална 
и същата следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 47 от Правилника на Съда, 
като съдържание на индивидуалната жалба. Правно легитимирани лица да подават жалби, 
са физически лица – граждани, като това са т.нар. „индивидуални жалби“, но няма пречка и 
една държава, ратифицирала Конвенцията, да подава жалба срещу друга държава, страна по 
Конвенцията, като това вече не е индивидуална, а междудържавна жалба. Възможно е, а и е 
допустимо в производството да встъпват множество жалбоподатели, като, ако в начална-
та форма на производството жалбоподателят/жалбоподателите могат да се защитават и 
сами, добра практика е в самия ход на производството да се организира защита – адвокат 
от държавата по произход или с помощта на самия Европейски съд по сложни дела.

б) У нас: процесуално легитимирани са както физически лица, така и юридически лица, 
като юридическите лица се представляват от техни процесуални представители – обик-
новено това е управителят на дружеството. Следва да е наличен правен спор, свързан със 
съществуването или несъществуването на определено защитимо от националните закони 
право, неговият предметен обхват и начинът, по който това право следва да се упражнява. 
За съжаление, всеизвестен факт е, че България е на първо място от всички държави членки 
на ЕС по брой жалби на глава от населението пред Европейския съд по правата на човека. 
По някои граждански съдопроизводства, след като е била подадена жалба от едно лице и 
производството е стартирало, е възможно да встъпи в едно вече започнало производство и 
да защитава правата си наравно с първия жалбоподател, същото е допустимо и по някои 
наказателни производства – пострадалият да поддържа обвинението, наравно с прокурора. 
По отношение на защитата, извън задължителните случаи на защита по чл. 94 от НПК 
(когато лицето е задържано под стража, когато е непълнолетен, когато не знае български 
език и т.н.) дали ще си наеме адвокат, или не, зависи само и единствено от жалбоподателя, 
като, ако той няма финансова възможност, съдът му назначава служебен защитник, вписан 
в съответната адвокатска колегия.

2.2. Разглеждане на жалбите по допустимост и по същество 
a) Пред ЕСПЧ – когато се входира една жалба в деловодството на Европейския съд 

по правата на човека, в една фаза (по-често срещано) или в две фази се разглежда допус-
тима ли е тази жалба, респ. основателна ли е, и се взема решение по същество. За да бъде 

titudes of the teachers is of great importance for planning and implementing teacher trainings. 
The results and the effect from the trainings (found in post-interviews analysis) could serve as 
a basis for designing and improving teacher training programmes in HEIs. 

Bulgarian Context
In Bulgaria the children start school at the age of seven. A recent educational reform from 

2020 imposed a three-year compulsory preschool education before that. At the age of 4 years, 
each child should be enrolled in a preschool group in one of the two approved by the government 
options – a preparatory preschool group in a school or a preschool group in a kindergarten. The 
preschool preparatory groups in schools have half-day organisation (3 – 4 hours per day). The 
kindergarten preschool groups are open during the whole working day and the children could 
spend up to 12 hours per day there. Typically, a preschool group consists of 20 – 25 children 
with one teacher. In larger cities the number of the children in a group increases up to 35. 
Since there is an option for children at the age of 3 to apply for a kindergarten, many working 
parents use this option and thus in Bulgaria there is a very high percentage of children involved 
in preschool education – more than 90%. 

The learning process in the kindergarten is organized in a structured and regulated format. 
Depending on their age, the children have 2, 3 or 4 learning units per day called “educational situ-
ations”. They are organized by the teacher and are regulated by the National Educational Standard 
for Preschool Education. Usually the duration of these educational situations is between 15 and 20 
minutes. Besides that, the children have free play time. There is a mandatory kindergarten cur-
riculum which is subject based – the main subjects are Bulgarian language, Mathematics, Science 
and Social Studies, Music, Arts, Design and Technologies and Physical education. The educational 
situations are based on each of these subjects which are proportionally distributed during the week. 
For instance, the four years olds have 21 educational situations per week (4 – Bulgarian language, 
4 – Mathematics, 3 – Science and Social Studies, 2 – Music, 3 – Arts, 2 – Design and Technologies, 
and 3 – Physical education) and it is not typical two different subjects to be integrated in one edu-
cational situation which highly contrasts with the nature of STEM. 

The STEM approach is quite new for Bulgarian educational system and particularly for the 
kindergarten it is not well recognized. In some schools this approach is implemented as part of 
an innovative programmes and it is integrated mainly in the form of extracurricular activities. 
Some private educational centres claim that they use the STEM approach as part of their teach-
ing methodology, however they are not monitored for the quality of the provided STEM education. 
Furthermore, STEM education is not widespread in the preschool teachers training programmes in 
the universities and in the continuous professional development courses. In the universities teacher 
training programmes STEM education is offered mainly as an optional course.

The Erasmus+ PARENTSTEM project had a great role in introducing the STEM approach 
to early educators and caregivers in Bulgaria. The intellectual outputs of the project support pro-
fessionals in implementing new ways of teaching that are based on integrating multiple subjects 
together. LTTs in the frame of the project have a potential significant impact on preschool education 
in Bulgaria as serving not only for training professionals and disseminating an emerging educational 
approach but for a cause of positive effect on children’s development. 

Methodology
As a part of the PARENTSTEM project, pre and post semi-structured interviews were conduct-

ed with preschool teachers (participants in the project) aiming to identify the relative influence of 
LTTs, PARENTSTEM guidebook and the implementation of project activities on teachers’ knowledge, 
awareness and attitudes towards their STEM conceptualization and pedagogy. 

Interview process
Objectives of the interview
The interviews’ main objective was to understand the change in preschool teachers’ pedagog-

ical and conceptual understanding of STEM due to the conducted trainings and project activities. 
The main research questions were related to the impact of the project activities (trainings with 
teachers, the implementation of STEM activities based on that, PARENTSTEM Guidebook) and were 
focused on the following:

– How teachers’ competences, practices and perspectives in designing and implementing 
STEM activities has been changed due to the conducted teacher trainings?

– How capable and confident teachers feel to design and implement STEM activities properly 
in the beginning and at the end of the PARENTSTEM project?

– What are the potential benefits and barriers of implementing STEM activities in early 
childhood according to teachers?

Interview protocols were designed and prepared by the project team through collaboration 
between all project partners. They were the same for pre- and post-interviews and consisted of 4 
main categories with leading and additional deepening questions, as follows:

– Meaning of STEM Education (this section aimed to grasp the different meanings that early 
childhood educators are giving to STEM education)
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европейско правораздаване. Европейският съд по права-
та на човека (EСПЧ) прилага в своята основна дейност 
Европейската конвенция по правата на човека и основ-
ните свободи, както и нейните протоколи № 1, № 4,  
№ 6, № 7, № 12, № 13.

След момента на ратификацията държавата ни е 
разгледала стотици жалби на свои граждани, отправени 
до Европейския съд по правата на човека, за нарушава-
не на Конвенцията. В действителност „ратификацията 
на ЕСПЧ поражда за държавата и основното є задъл-
жение по чл. 13 от Конвенцията – да осигури право на 
ефикасни правни средства за защита на гарантираните 
от Конвенцията права и свободи пред съответните на-
ционални власти, дори и нарушението да е извършено 
от лица, действащи при упражняване на служебни функ-
ции“ (Kalaidjieva 2018, 6).

1. Юридически и териториален обхват на 
ЕСПЧ и националното законодателство – прили-
ки и разлики

а) Юридически обхват: Европейският съд по пра-
вата на човека се състои от равен брой съдии, разпре-
делени по полов и териториален признак на държавите, 
членуващи в Съвета на Европа. Опростената вътреш-
на структура на съда се състои от секции, отделения, 
както и Голяма камара, включваща 17 съдии, която по 
изключение разглежда жалби. Възможно, а и допустимо 
е при разглеждането на определена жалба, произтича-
ща от определена ДЧ, в съдебния състав, разглеждащ 
жалбата, да е включен съдия с националността на дър-
жавата, срещу която е насочена жалбата. Участието 
на този съдия ще спомогне за по-доброто разбиране на 
вътрешното национално законодателство на жалбопо-
дателя и държавата ответник по жалбата.

ЕСПЧ разглежда жалби и респ. издава решения, 
свързани с нарушение на едно или повече от правата, 
защитени в Конвенцията или нейните протоколи 1, 4, 
6, 7, 12, 13, като изискването е Конвенцията и про-
токолите да са ратифицирани от ДЧ, срещу която е 
жалбата. Недопустими са, а и такива жалби ще се от-
хвърлят като неоснователни, когато са насочени срещу 
законодателството в Република България (напр. срещу 
определен закон, че е несправедлив), като в случая компе-
тентен е Конституционният съд в България.

Тук следва да се отбележи, че когато говорим на 
ЕСПЧ, следва да го разграничаваме от Съда на Евро-
пейския съюз (CEO). СЕО е орган на ЕС и не е свързан с 
ЕСПЧ, седалището му е в Хага, но също така той съгла-
сува дейността и работата си със съдебната практика 
на ЕСПЧ, ЕКПЧ се счита за част от правната система 
на ЕС.

В сравнение с ЕСПЧ, юридическият обхват на бъл-
гарската правораздавателна система е в рамки и гра-
ници на българското нормотворчество и актуалните 
закони – граждански и наказателни. Всеизвестен посту-
лат е фактът, че определено действие или бездействие, 
което не е изрично описано в наказателните закони, 
не е престъпление и държавата не търси отговорност 
на лицата за това действие или бездействие. „Етажи-
рането“ на съдебната система у нас е, както следва: 
районно ниво, окръжно ниво, апелативно ниво, Върховен 
касационен съд. Отделно Конституцията и законите, 
приети от Народното събрание, са предмет на правни 
спорове пред Конституционния съд, а административ-

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Организационни и съдържа-

телни аспекти на интеркултурни 
образователни програми за ет-
нографски и исторически музей – 
през погледа на учителите / Мира 
Маркова, Елена Витанова

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

Към нови измерения на еколо-
гичното образование в СУ „П. Кр. 
Яворов“ – първото екоучилище 
във Варна и региона / Маргарита 
Маринова, Бисера Желязкова

Свобода и отговорност на учи-
теля и учениците при работа в 
малки групи / Розалина Димитро-
ва

Контрол и самоконтрол в часо-
вете по физическо възпитание и 
спорт / Снежана Йоргова

Днес представяме: 
Професионална гимназия  
по туризъм „Иван П. Павлов“ – 
Русе

Мониторинг на туристическите 
ресурси в Русе и неговите окол-
ности / Йордан Адолфов

Художествените представи в 
произведенията на Елин Пелин / 
Биляна Николовa

Тенденции в туризма през  
последните години / Иван Бонев

Иновативни методи на обуче-
ние в условията на електронна 
среда / Християна Симеонова

– STEM Education in Practice in Early Childhood Education (this section attempted to iden-
tify what is already done by teachers in STEM)

– Parent Involvement in STEM Activities at Early Childhood Education (this section tried 
to identify teachers’ views and experience in involving parents)

– Background/personal and professional information (this section was related to teachers’ 
professional experience and their kindergarten contexts). 

This paper focuses and analyses three from those sections – meaning of STEM Education, 
STEM education in practice and teachers’ background. 

Methods
The interviews were organised as follows: pre-interviews with 7 respondents (5 preschool 

teachers and 2 kindergarten principals) were conducted in June 2019; post-interviews with 5 
respondents (including the 2 principals) were conducted in May 2021. All the interviews were 
administered in face-to-face mode and were recorded through recording devices and protocols. 
Each interview has been taken between 15 and 20 minutes. 

The interviews’ records were transcribed and then analysed through deductive analysis. 
The teachers’ responses were connected to the predefined categories according to the interview 
protocol. Each teacher was given an ID number and their pre- and post- answers were com-
pared. Categories data was qualitatively analysed and the findings were discussed in terms of 
the predefined objectives. Relevant implications and conclusions were made for each category in 
terms of the changes of teachers’ knowledge and attitudes towards STEM due to the activities 
of PARENTSTEM project. 

During the period between pre- and post-interviews the teachers from the two Bulgarian 
kindergartens-participants in the project (a metropolitan kindergarten in Sofia city and a rural 
kindergarten in Lehchevo (North Bulgaria) took part in the total of three LTTs (see informa-
tion in the introduction), based on the intellectual outputs of the project. The first intellectual 
output of the PARENTSTEM project – a PARENTSTEM Guidebook was available to the teachers 
at the end of 2020. Additionally, the Bulgarian proposal of 12 activities for another project’s 
intellectual output – PARENTSTEM activity book 4), were discussed with the teachers and some 
of those activities were piloted with teachers and children in face-to-face mode. In July, August 
and October 2019 (after the National STEM LTT) three activities were piloted with parents and 
children in the two kindergartens in Sofia and Lehchevo. The other activities were presented 
to them during nine online training sessions with teachers and parents in the period February 
– May 2021.

Participants
In the pre-interview 7 preschool teachers took part. Two of them were also principals 

of the two kindergartens-participants in the project. All teachers were females. Three of those 
7 respondents were from the rural kindergarten (Lehchevo) and four from the metropolitan 
one (Sofia). For the post-interview two teachers from Lehchevo kindergarten have dropped 
out from the initial number due to kindergarten redundancies. For this study only a valid 
data of 5 teachers who participated in both pre- and post-interviews was analysed. Data 
on table 1 displays the professional experience of the 5 teachers who took part in pre- and 
post-interviews. 

Table 1. Participants’ professional experience
Teacher ID # T 1 T 2 T 3 T 4 T 5

Interview Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
Teaching experience 

(years)
22 

years
24 

years
22 

years
24 

years
10 

years 12 years 39 
years

42 
years 2 years 4 years

Experience in STEM 
teaching (years) None 2 

years None 2 years None 2 years None 2 
years None 2 years

Continuing 
professional 

development (CPD) 
courses attended 

(number)

More 
than 10

More 
than 
10

More 
than 10

More 
than 10

Approx. 
5 Approx. 

8
More 

than 10
More 

than 10
Approx. 

3-4 Approx.5

STEM CPD courses 
attended (number) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

The kindergartens’ data in terms of the type, culture and socio-economic environment 
in which the interviewed teachers were working is displayed on Table 2 as it is relevant 
information about each teacher’s background and context. Teacher 3 (T3) has changed her 
working place during the project but yet remained a participant in the project who imple-
mented STEM activities in her group. Therefore, the data for T3 in Table 2 differs for pre- 
and post-interview.
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

31 март – 6 април 2022 г.

www.azbuki.bg
1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

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

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

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

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

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

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

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

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

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

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

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

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

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

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

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

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