Мария Габриел – европейски комисар
по иновации, научни изследвания,
култура, образование и младеж:
„Цифровата грамотност e ключовa
в борбата с дезинформацията.
Образованието и критичното мислене
ще дадат на младите хора повече
възможности за информиран избор“

На стр. 20

Нови дебати
за изискванията
за академично
израстване

На стр. 4

На стр. 17

Днес в броя

Роман Рачков – агроном, председател
на Българската асоциация по
биологична растителна защита:
„Климатичните промени може да
доведат до икономически щети,
причинени от нематодите – активно
движещи се, свободно живеещи
или паразитни червеи“

®

Българска академия на науките
www.bas.bg

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

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

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Брой 31 (1581) 4 – 10 август 2022 г. Година XXXI. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.

Цена 1,50 лв.

Снимка Петър Ганев

истини
А збучни
Нова страница,
същата посока

Емил СПАХИЙСКИ

Служебният министър на образоването и науката проф. Сашо Пенов (вдясно) обяви при приемането на поста
от акад. Николай Денков, че приоритет на екипа ще бъде подготовката на новата учебна година.
Ще се изпълняват и дейностите, заложени във вече приети стратегии за развитие в сферата на образованието
и науката, и тези, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.
Повече на стр. 2

Още над 2 млрд. лв. за
изследвания и иновации

Целта на одобрената от Министерския съвет
програма е до 2030 г. България да премине
в групата на „умерените“ иноватори
Проектът на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г. бе
одобрен от Министерския съвет. Бюджетът
на Програмата е 1 095 010 853 евро, от
които 885 510 000 евро е финансирането
чрез Европейския фонд за регионално
развитие и 209 500 854 евро е националното съфинансиране. Изпълнението ѝ
ще се координира от Министерството на
иновациите и растежа.
Чрез Програмата ще се насърчава взаимодействието на бизнеса, индустрията и нау-

ката, които да развиват съвместна научноизследователска дейност и да създават нови
технологични решения и модерни продукти.
Амбицията е България да повиши осезаемо
иновационното си представяне и до 2030 г.
да премине от групата на „прохождащите“
към „умерените“ иноватори.
Програмата има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската
научноизследователска и иновационна
екосистема“ и „Цифрова трансформация
на публичния сектор“.
Фокусът на действията по първия

приоритет е върху укрепване на административния и научния капацитет на
научните организации и висшите училища; засилване на сътрудничеството на
научноизследователските организации и
висшите училища с бизнеса и индустрията;
скъсяване на пътя от научните изследвания
до иновациите, внедряване и трансфер
на технологии и знания заедно с тяхната
пазарна реализация, както и създаване и
споделяне на данни за целите на научните
изследвания и внедряване на иновации.
На стр. 2

През трийсетте години на миналия век в американската кинокритика се появява терминът cliff-hanger.
В златната епоха на телевизионните сериали, за да съхранят
публиката си за следващия епизод,
протагонистът задължително
изпадал в критична ситуация, сякаш
безнадеждно виси на ръба на скала.
Така съспенсът връщал зрителя пред
екрана отново и отново. Това се
харесва на публиката.
Обикновено в българската политика е обратното. Когато се сменят правителства, министерства,
системите увисват на скалата
в напрежение накъде ще тръгнат
в новия епизод.
На 2 август проф. д-р Сашо Пенов
смени начело на образованието
акад. Николай Денков, но напрежение
не се усеща. Напротив, изглежда
на новата страница продължава
същият разказ.
Образованието е стратегическа цел, приоритет номер едно за
държавата, защото в съвременния
свят оцеляват просветените.
През последните години не е спряла
тенденцията да се подобряват условията на просветителите, така
че учителската професия отново да
стане желана и престижна.
Променят се стандартите в
науката, започна истинска дигитализация на образованието, подготвя
се електронен образователен
облак. Така се осигурява достъп на
всички учители, ученици и техните
родители до образователни ресурси,
събрани на едно място. Направиха
се много неща, стартираха много
програми и проекти, но и това не
стига.
Задачите пред държавата са
плашещо много, особено в този
бързо дигитализиращ се свят, и
няма как да се радваме на успехи, ако
не сме последователни, настоятелни и критични. По този път няма
нужда от cliff-hanger, а от хоризонт и
постоянство.

РЕПОРТЕР

www.azbuki.bg
В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Правителството одобри
разпределението на допълнителните 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за
общини и министерства, които
финансират образователни институции. Средствата са за
увеличаване на възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и
храна в системата на предучилищното и училищното образование. С част от тях от 1 септември 2022 г. ще бъдат увеличени заплатите на учителите с 5%, а на непедагогическия персонал в детските градини и училищата – с 4 на сто.
Общините ще получат 102,3 млн. лв., Министерството на
образованието и науката – 10,4 млн. лв., Министерството на
културата – 1,4 млн. лв., и Министерството на младежта и
спорта – 400 хил. лв. С 35,5 млн. лв. ще се допълнят средствата за национални програми за развитие на образованието.
***
Кабинетът отпусна 2 736 581 лв. за възнаграждения и командировки на образователни медиатори и социални работници. Това е авансово плащане за юли, август и септември
2022 г. за 652 училища, включени в Националната програма
„Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“. Чрез тази нова програма са гарантирани възнагражденията на медиаторите до края на 2022 г. Тя е създадена, за да продължи тяхната работа, след като в края на юни
приключи финансирането по проект „Подкрепа за успех“. Част
от средствата са и за работа с родителите на учениците от
училища с концентрация на ученици от уязвими групи.
Други 12 203 лв. се предоставят на общините за подпомагане на екипите за обхват, които работят по Националната програма „Заедно за всяко дете“. Средствата са за
19 общински училища и четири детски градини.
***
Държавните висши училища и научните организации ще
получат 5,2 млн. лв., за да увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв., реши кабинетът. Повишението
беше заложено при актуализацията на бюджета. Повече
пари ще вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и 223 докторанти в редовна форма на обучение в научни организации. Увеличението
е свързано с по-високите разходи за издръжка на живот и
влиза в сила от 1 юли 2022 г. Със същото постановление
на правителството се дават и 1,8 млн. лв. за увеличение на
отпусканите от държавата средства за наеми и хранене в
34 студентски общежития и 20 стола, управлявани от
„Студентски столове и общежития“ ЕАД.

Още над 2 млрд. лв. за...
От стр. 1
Освен това ще бъдат финансирани проекти, получили знака за качество „Печат
за върхови постижения“ по
програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на
Европейската комисия. Ще
се осигурява и допълващо
финансиране по проекти,
финансирани от европейските програми, но изискващи и национален ресурс.
Ще се инвестира и в нови
индустриални иновационни
програми за развитие на
технологии, чрез които регионите на страната да станат
по-конкурентоспособни и
климатично неутрални. Специален акцент ще бъде поставен върху подобряването
на умения и придобиването
на нови компетенции във и
за бизнеса.
Дейностите по втория приоритет са групирани в две
приоритетни направления
– „Данните като ключов капитал на обществото“ и „Киберсигурност“. Предвидено
е финансиране за дигитализация на публичния сектор,
включително повишаване на
киберсигурността в администрацията. Ще се изпълняват
и проекти, свързани със създаването на пространства от
данни, отворен достъп до
наука и други.
Пресечната политика между научните изследвания,
иновациите, технологиите,
в т.ч. цифровите технологии,
ще се разработва съвместно

от МОН и от Министерството на иновациите и растежа
(МИР). Те запазват своята
водеща роля по отношение
на специфичните сектори и
ръководещите ги стратегически документи, а именно
Националната стратегия за
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. –
МОН, и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. –
МИР.
Ще бъде създаден и Иновационен борд като съвещателен орган към министрите
на образованието и науката,
и на иновациите и растежа,
който да задава стратегическите приоритети на изследванията и иновациите.
Негови членове ще бъдат
водещи експерти в различните научни направления
от страната и чужбина, от
публични и частни научни
организации, иноватори и
бизнес лидери.
Версия 4.0 на проекта на
Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г.
е публикувана за обществено
обсъждане до 26 август 2022
г. Мнения и предложения
могат да се подават през Портала за обществени консултации (https://bit.ly/3vleSOO)
и на електронната поща
– pridst@mig.gov.bg.
Още по темата
в следващ брой
на "Аз-буки"

брой 31, 4 – 10. VIII. 2022 г.

1500 лв. минимална заплата
за университетски преподавател
Минималната заплата за преподавател във
висше училище се увеличава от 1300 на 1500
лева със задна дата от 1
юли 2022 г. За целта правителството отпуска още
20 млн. лева за възнагражденията на академичния състав в дър-

жавните университети.
Парите ще бъдат използвани за повишаване на
заплатите както на асистентите, така и на останалите преподаватели.
Допълнителните 20
млн. лв. ще бъдат предоставени на 33 държавни
висши училища с общо

11 512 души академичен
състав, в това число 1956
асистенти. Средствата
ще бъдат разпределени сред университетите
след постигнато съгласие
със Съвета на ректорите
на висшите училища в
Република България и
синдикатите във висшето

образование.
Очаква се с повишението на възнагражденията да се насърчат повече
млади хора да участват в
конкурси за преподаватели, което, от своя страна,
да доведе до обновяване
и развитие на академичния състав.

РЕПОРТЕР
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5 медала по лингвистика

Приоритетно ще се работи за
подготовката на новата учебна година
Новият министър
Проф. д-р Сашо Пенов завършва
„Право“ в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, където преминава и академичната му кариера.
Доктор е по право (1996). Ръководител
на Катедрата по административноправни науки (2010 – 2018), декан на
Юридическия факултет (2011 – 2018).
Преподава финансово право, данъчно
право, международно данъчно право.
Специализирал е в университети в
Германия, Австрия, Гърция и в САЩ.
Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1994 г.
чивост. Целта ни е да се случат още
по-добри неща в следващите няколко месеца и ученици, родители
и преподаватели да са убедени, че
администрацията мисли за тях“,
заяви още министър Пенов.
От своя страна, акад. Денков
изрази увереност, че проф. Пенов
със своя академичен авторитет и
огромен опит в образователната
система и по отношение на адми-

нистративните процедури ще бъде
изключително полезен през следващите месеци, за да може образователната система да се подготви
за откриването на новата учебна
година и да продължат всички
започнати дейности. Акад. Денков
специално благодари на администрацията на МОН за съвместната
работа и заяви, че новият министър
може да разчита на нея.

Зина СОКОЛОВА

Отборът на България се представи отлично на XIX международна
олимпиада по лингвистика, която се
проведе на о-в Ман. Равносметката
е два златни медала – за Александър
Димитров (XI клас, МГ – Варна)
и Константин Георгиев (XI клас,
МГ – Русе), сребърен медал за
Гергана Петрова (XII клас, ППМГ
– Бургас) и две бронзови отличия:
за Александра Найденова (XII клас,
ГПЧЕ – Перник) и Теодор Малчев
(XI клас – СМГ). Останалите участници в отбора са Атанас Бунтов
(XII клас, МГ – Пловдив), Магдалена Тонева (X клас, СМГ), Стилиян
Петров. В отборното състезание
всички български участници получиха почетни грамоти, а на Константин
Георгиев е връчена и грамота за найдобро решение на задача.
Ръководители на отбора са инж.
Александър Велинов, Любомир
Златков (ИМИ – БАН), д-р Росица
Декова (ПУ „Паисий Хилендарски“).
„Остров Ман е коронно владение
на Великобритания и се намира

между бреговете на Ирландия и
Шотландия – казва ръководителят
Александър Велинов. – Островът е
известен в лингвистичните кръгове
с манския си език, който е келтски.
Последният носител на този език
умира през 1974. Основният организатор на Международната олимпиада по лингвистика 2022 – Робърт
Тиър, е от хората, които се опитват
да го възстановят и го преподава
в училище. В момента около 2000
души на острова могат да го говорят, но не го използват ежедневно.
Участниците трябваше да решават
задачи на следните редки езици от
Кавказ, Северна Америка, Южна
Азия: убъхски, алабамски, нтцуки,
арабански, пратямски, фанрангски,
цатски.
В една от задачите трябваше да
се направи паралел в развитието и
промяната на думите в три езика, а
не както обикновено превод от и на
непознат език – пратямски, фанрангски тямски, цатски. Задачата много
се приближава до работата на лингвистите за установяване развитието
на езиците и връзките между тях.

Включва два езика, които се говорят
в части на Виетнам и Китай. Целта е
да се възстановят думи на пратямски
език – предполагаемия им прародител, като се съобразят фонетичните
особености и появата на тонове. Найдоброто решение на тази задача беше
на Константин.“
Подготовката на националния
отбор се провежда в Националния STEM център в София от 7 до
19 юли. Индивидуалното състезание
е на 26 юли, а отборното – на 28 юли.
През 2021 г. олимпиадата се проведе онлайн и българските ученици
печелят 6 медала – 2 сребърни и 4
бронзови, както и 1 почетна грамота.
Международната олимпиада по
лингвистика се провежда ежегодно
от 2003 г. насам. Досега българските
участници са донесли на страната ни
общо 79 медала – 21 златни, 23 сребърни и 35 бронзови. Това класира
България на второ място по медали
след САЩ от всички издания на
олимпиадата.
Догодина нашата страна ще бъде
домакин на ХХ юбилейна международна олимпиада по лингвистика.

Програмите по БЕЛ с най-много идеи за промени
Най-голяма необходимост от размествания има в учебните програми
по български език и литература. След
това се нареждат тези по математика
и география и икономика. Това става
ясно от приключилия преглед на
всички програми по общообразователните предмети от I до X клас,
съобщават от МОН.
В публикуваната обобщена информация за идентифицирани проблеми
в учебните програми са взети предвид
мненията на работни групи с участието на 210 учители. Под внимание са
взети и резултатите от разработени
121 анкети върху учебните програми
по общообразователните предмети от
I до X клас, попълвани от преподаващите предмета педагози. Общият
брой на попълванията наброява
17 817. Обобщени са и резултатите от
три специално организирани допитвания – в това за учители се включват
близо 18 000 педагози, оценка дават
и 5200 ученици от III до X клас. Проведено е и социологическо проучване
сред родители и деца. Отчетени са и
резултати от изследвания на Центъра
за оценяване в предучилищното и
училищното образование за периода

2018 – 2020 г. относно придобиване
на ключови умения по история и цивилизации и география и икономика
в прогимназията и по природни науки
в първия гимназиален етап. Включени са и изводите от националните
външни оценявания в IV, VII и X клас.
Общо 12 са предложенията за промени в учебните програми по БЕЛ,
които предвиждат предимно разместване на теми между класовете.
Предлага се например миналите глаголни времена, причастията, наречията и предлозите да се преместят
от V в VI клас. В по-долни класове
или в прогимназията пък трябва
да се преместят темите, свързани с
местоименията, еднородните части
в простото изречение, активната и
пасивната лексика, паронимите, писането на резюме и на делово писмо.
Една от идеите е извършването на
морфемен анализ да не се включва
в общообразователната подготовка,
а по него да се работи в разширената.
По литература предложенията са
две – Вазовите „Левски“ от „Епопея
на забравените“ и „Под игото“ да се
преместят от Х в IX клас, а „Моето семейство и други животни“ (Джералд

Даръл) да не се изучава в задължителните учебни часове.
По математика най-много са темите, предложени за преместване
в по-горен клас или в разширената
подготовка. Такива са например
еднаквости в равнината, класическа
вероятност, елементи на стереометрията. Според учителите за кредит,
рента и квартил трябва да се учи в
разширената или в профилираната
подготовка.
Предлага се изчисляването на
проста лихва от V да премине в VII
клас. В същото време, уменията за
построяване на успоредник и на триъгълник по различни дадени елементи да се изискват от седмокласниците
в разширената подготовка. Ще се
обсъжда и преместването в следващ
клас на понятията полуравнина и
контур на полуравнина.
Според педагозите не е необходимо
всички петокласници да могат да се
ориентират с компас и да изчисляват
средната гъстота на населението.
Предлага се тези умения да се усвояват в разширената подготовка по география и икономика заедно с понятия
като Лавразия, Гондвана, полезни
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Кампания на Института
за български език – БАН,
и в. „Аз-буки“

Догодина XX юбилейна международна
олимпиада ще се проведе в България

Образованието остава
над политиката
„За мен е чест да поема ресор,
за който съм убеден, че цялата
българска общественост милее.
Образованието и възпитанието
винаги са били обща грижа за
обществото и не могат да са обект
на политически игри.“ Това заяви
служебният министър на образованието и науката проф. Сашо
Пенов при приемането на поста от
своя предшественик акад. Николай
Денков.
Новият министър посочи, че
наследява министерство, което от
няколко години работи по общоприети стратегии, утвърдени от
Народното събрание и от Министерския съвет. И те са заслуга както
на предходните министри, така и
на цялата администрация на МОН.
„Работата на екипа ще е насочена
към подготовката на новата учебна
година. Ще продължи и изпълнението на дейностите, заложени във
вече приети стратегии за развитие
в сферата на образованието и науката. Ще бъдат решавани и други
текущи задачи, най-вече свързани
с Плана за възстановяване и устой-
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изкопаеми, атмосферно налягане,
приливи и отливи, кръгова диаграма.
А в по-горен клас да се учат определянето на географски координати по
глобус и по карта и изчисляването на
действителни разстояния с помощта
на числен мащаб, както и понятията
градусна мрежа, географска ширина
и дължина.
Има предложение за облекчаване
на програмата по география и икономика в първи гимназиален етап.
Ще се мисли дали понятия като президент, високоразвити и развиващи
се страни, енергийна ефективност,
Европейски парламент, Европейска
комисия, които сега се учат в IX клас,
да се извадят от учебната програма
по този предмет, защото се усвояват
в хода на обучението по-рано и/или
през други учебни предмети. Същото
се отнася и за изучаваните в Х клас
понятия като произход на релеф,
произход на полезни изкопаеми и др.
Най-малко промени се предлагат
в учебните програми на началните
класове. Те засягат само програмите
по физическо възпитание и спорт и
по музика.
Предложенията за отпадане на

теми, очаквани резултати от обучението и нови понятия са направени
с оглед отпадането им от учебната
програма за конкретния клас, но
предстои преценка дали и къде може
да бъдат преместени – например за
придобиване на разширена и/или
профилирана подготовка.
Събраните предложения за промени в учебните програми ще бъдат разгледани до края на август
от работни групи с участието на
учители, методици и психолози.
В обсъжданията ще се включат и
представители на министерствата на
здравеопазването, на околната среда
и водите, на културата, на младежта
и спорта, на електронното управление и на иновациите и растежа. Ще
бъдат взети предвид и становищата
на неправителствени организации в
сферата на образованието. Евентуалните промени в учебните програми
ще бъдат предложени за обществено
обсъждане в края на октомври т.г.
В зависимост от резултатите от
обсъждането ще се определи и началният момент за влизането им в
сила – учебните програми, в които
няма промени, продължават да се

прилагат в системата. Учебните
програми, в които има отпадане на
очаквани резултати или понятия,
както и учебните програми, в които
се понижава познавателното равнище на отделен очакван резултат
може да влязат в сила веднага и да
използват вече одобрените учебници до издаването на нови, които да
отразяват промените в програмите.
А учебните програми, в които има
преместване на учебно съдържание
в по-горен клас, следва да влизат
постъпателно и за тях ще се наложи
процедура по внасяне на промени и
в учебниците.
Ще се направи преглед и на учебниците, посочени от родители и ученици като най-неразбираеми и найнеподходящи за възрастта на децата,
с цел прецизиране на изискванията за
създаване на учебници и подобряване
на системата за оценяването и одобряването им. До края на 2022 г. може
да се обсъдят и при необходимост да
се инициират и законови промени в
системата за оценяване пригодността
на учебниците и определяне на оптимален брой учебници по предмет за
всеки клас.

Убийци на запетаи
Ваня МИЧЕВА*
Според правилата в българската граматика пред
повечето съюзи и подчинителни връзки, които въвеждат подчинени изречения, трябва да се пише запетая. Например: Видях го, когато влезе в стаята;
Ще дойда, ако имам време; Ще получиш шестица,
като решиш всички задачи; Нека да се срещнем, за
да си разменим материалите за проекта; Ще победи, който събере най-много точки в състезанието;
Подкрепям те, защото си добър професионалист;
Обичам да излизам навън, когато вали; Облечи си
новите дрехи, преди да отидеш на среща.
Има обаче условия, при които тези запетаи отпадат. Това се случва, когато пред съюзите и подчинителните връзки има уточняваща дума или частицата
не. Уточняващите думи са преди всичко наречия
като: именно, единствено, твърде, поне, чак, едва,
особено, само, тъкмо, твърде, малко, много и др.
Към тях спадат и частиците даже и дори (Официален
правописен речник на българския език 2012, с. 81).
С право учениците наричат тези думи „убийци на
запетаи“, защото те сякаш унищожават пунктуационните знаци.
Ето как биха изглеждали горните примери, ако се
появят „убийците на запетаи“: Видях го едва когато
влезе в стаята; Ще дойда само ако имам време; Ще
получиш шестица единствено като решиш всички
задачи; Нека да се срещнем поне за да си разменим
материалите за проекта; Ще победи тъкмо който събере най-много точки в състезанието; Подкрепям те не защото си добър професионалист;
Обичам да излизам навън дори когато вали; Облечи
си новите дрехи малко преди да отидеш на среща.
Всеки, който иска да пише правилно, би трябвало да запомни тези думи и когато ги употребява, да
си представя, че те са като малки въоръжени бойци,
които с мечовете си изхвърлят запетаите от традиционното им място на границата между главното и
подчиненото изречение.
*Д-р Ваня Мичева е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Кога олимпиади
заменят НВО
В извънредни случаи резултатите от олимпиади могат да заменят изпитите от
националното външно оценяване в VII клас, съобщават
от МОН. Например, когато
седмокласник пропусне изпитите от НВО поради тежък
здравословен проблем, настъпил в последния момент,
той ще може да участва в
класирането за гимназиите
с резултатите си от областния или националния кръг
на олимпиадите по БЕЛ и
по математика. За учениците, които не са участвали в
олимпиади, ще важи сега
съществуващият ред – ще
се взимат само оценките от
свидетелството за основно
образование, без точки от
НВО. Такава промяна предлага МОН в Наредбата за
организация на дейностите
в училищното образование.
Документът е в процес на
обществено обсъждане до
22 август 2022 г.
Всяка година в дните на
НВО в VII клас има единични
случаи на ученици, чието

здравословно състояние не
позволява да се явят на изпитите. С промените МОН
иска да даде възможност
при такива извънредни ситуации седмокласниците,
които преди това са доказали
своите знания в олимпиади,
да участват в класирането за
VIII клас наравно със своите
съученици. Балът им ще
се формира, като вместо
резултата от изпита от НВО
се използва по-високият от
резултатите от областния
или от националния кръг на
олимпиадата. Резултатът ще
се отчита в точки, изчислени
като процент от максималния
брой точки за съответното
състезание.
При възникване на извънредни обстоятелства, свързани със здравето на детето,
родителите трябва незабавно
да уведомят началника на
РУО и не по-късно от три дни
след датата на пропуснатия
изпит да представят в РУО
документи от болница или
от Регионалната здравна
инспекция.
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Подготвят се насоки за
борба с дезинформацията
Според скорошно проучване на „Евробарометър“ 54% от
анкетираните „по-скоро нямат доверие“ в медиите. 70% от
европейците заявяват, че често се запознават с новини, за
които считат, че представят погрешно действителността, а 33% смятат, че те са неверни.
„Цифровата грамотност e ключовa в борбата с дезинформацията. Образованието и критичното мислене са
тези, които ще дадат на младите хора повече възможности за информиран избор“, заяви българският еврокомисар
Мария Габриел.

ЕВРОНОВИНИ
Тя създаде експертна група за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията с 25 души,
сред които е и българският представител Вени Марковски.
Работната група се очаква да представи своя финален доклад с насоки и конкретни действия за борба с дезинформацията и развитие на цифровата грамотност на учащите
през октомври 2022 г. Критичното мислене, идентифицирането на надеждна онлайн информация и работата с дан-

По пътя към цифровото
десетилетие до 2030-а

В НЯКОЛКО РЕДА
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с предложения по поканата „Лаборатории за творчески
иновации“ по програма „Творческа
Европа“ е 7 септември 2022 г. Тя
е насочена към творческите и
културните сектори и цели да
подкрепи иновативни цифрови
решения и модели, които да подпомогнат разпространението на
културното съдържание. Проектите могат да се фокусират върху дейности като разработване
на анализи и прогнози за създаване на съдържание и привличане на
публика, действия в подкрепа на
принципите на „Новия европейски
Баухаус“ – устойчивост, естетика и приобщаване, а също и иновативни образователни инструменти, които да допринасят за
справянето с проблеми като дезинформация и фалшиви новини.
***
ЕК ПОДПИСВА ДОГОВОР С HIPRA
за съвместно възлагане на обществени поръчки за ваксини срещу COVID-19 чрез HERA – органа
на Европейската комисия за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации. Рамковият
договор е за доставка на тяхната протеинова ваксина срещу
коронавируса. В съвместното
възлагане на обществени поръчки участват 14 държави членки
и други държави, като в рамките на тези поръчки те могат да
закупят до 250 милиона дози. Тъй
като броят на случаите в Европа
отново нараства, този договор
ще направи ваксината на HIPRA
бързо достъпна за участващите
държави веднага щом тази ваксина получи положителна оценка
от Европейската агенция по лекарствата.
***
МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЯ с Европейската банка
за възстановяване и развитие
за подкрепа при изпълнението
на два проекта, финансирани в
рамките на Националния план за
възстановяване и устойчивост,
реши МС. Споразуменията ще
осигурят квалифицирана техническа помощ за проектите
„Подкрепа за нови мощности за
производство на електроенергия от възобновяеми източници
и съхранение на електроенергия“
и „Национална инфраструктура
за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници
(RESTORE)“. Споразуменията
ще бъдат подписани в рамките
на Меморандума за разбирателство между българското правителство и ЕБВР за подкрепа при
изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове
за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване
и устойчивост.

ни са в основата на изготвянето на насоките от експертната група.
Насоките ще се основават на реални практики и изпитани педагогически умения и ще бъдат предоставени на учителите и преподавателите, за да се подпомогне работата
им при насърчаването на цифровата грамотност и борбата
с дезинформацията. „Убедена съм, че те ще имат реално
въздействие в класните стаи в цяла Европа“, категорична
е Мария Габриел.
Мнението, че дезинформацията е пропагандна война, изрази наскоро и българският евродепутат Андрей Ковачев,
който е член на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички
демократични процеси в ЕС (INGE). Според него трябва да
има критично мислене и да се инвестира в образованието,
за да могат младите хора да се ориентират в пропагандата.

На предпоследно място сме според Индекса
за навлизането на цифровите технологии за 2022 г.

Е
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вропейската комисия публикува резултатите
от Индекса за
навлизането на
цифровите технологии в икономиката и
обществото (DESI) за 2022 г.,
който проследява напредъка,
постигнат в държавите членки
на ЕС в областта на цифровите
технологии. Той се основава
на данни от „Евростат“, както
и на специализирани проучвания и методи за събиране
и помага на страните от ЕС
да идентифицират областите,
в които се изискват целеви
инвестиции и действия.
Пътят към цифровото десетилетие, който се очаква да
влезе в сила до края на годината, определя нов механизъм
за управление под формата на
сътрудничество между институциите на ЕС и държавите
членки, за да се гарантира, че
те съвместно постигат целите
и прилагат принципите на цифровото десетилетие до 2030 г.
По време на пандемията от

Млади хора между 14 и 35 г.
могат да кандидатстват до
15 август т.г. в творческото
състезание по биоикономика.
Трябва да покажат
как изглежда биоикономиката
в тяхното ежедневие с
оригинално произведение
на изкуството на един от
официалните езици в ЕС
или на украински. Могат
да изобразят хранителни
системи, горско стопанство,
изменение на климата,
развитие на селските райони,
синя биоикономика и т.н.
Това може да бъде видео до
30 секунди или изображение,
включващо снимка, картина,
рисунка, gif, стихотворение,
песен. ЕК ще избере 30
от най-добрите произведения и
ще ги използва за визуализиране
на материалите си

COVID-19 държавите членки
напреднаха в усилията си за
цифровизация. Но все още се
борят да запълнят пропуските
в цифровите умения, цифровата
трансформация на малките и
средните предприятия и разгръщането на усъвършенствани 5G
мрежи. Механизмът за възстановяване и устойчивост с около
127 млрд. евро, предназначени
за реформи и инвестиции в областта на цифровите технологии, предлага безпрецедентна
възможност за ускоряване на
цифровата трансформация в
държавите членки на ЕС.
Констатациите показват, че
макар повечето държави членки да отбелязват напредък в
цифровата си трансформация,
възприемането на ключови
цифрови технологии от предприятията, като изкуствения
интелект (ИИ) и големите данни, остава слабо. Необходимо е
да се увеличат усилията, за да
се гарантира пълното разгръщане на инфраструктурата за
свързаност (по-специално 5G),
която е необходима за силно
иновативни услуги и приложения.
Финландия, Дания, Нидерландия и Швеция продължават

да са начело на ЕС. Дори те обаче са изправени пред пропуски
в ключови области, като навлизането на усъвършенствани
цифрови технологии, като ИИ и
големите данни, се запазва под
30 % и много далеч от целта от
75 % на цифровото десетилетие
до 2030 г.; широкоразпространения недостиг на умения, който
забавя цялостния напредък и
води до цифрово изключване.
Като цяло, се наблюдава
положителна тенденция на
сближаване. ЕС продължава
да подобрява своето равнище
на цифровизация, а държавите
членки, които започнаха от пониски равнища, постепенно
наваксват, като напредват с
по-бързи темпове. По-специално Италия, Полша и Гърция
значително подобриха своите
резултати по DESI през последните пет години, като реализираха устойчиви инвестиции със
засилен политически акцент
върху цифровите технологии,
подкрепени и с европейско
финансиране. България отново
е на предпоследното място,
следвана от Румъния.
Цифровите инструменти се
превръщат в неразделна част от
ежедневието и участието в об-

ществото и хората без подходящи цифрови умения рискуват да
бъдат „изоставени“. Само 54 %
от европейците между 16 и 74 г.
имат поне основни цифрови
умения. Целта на цифровото
десетилетие е най-малко 80 % до
2030 г. През 2020 г. повече от половината от предприятията в ЕС
(55 %) съобщават за трудности
при попълването на свободните
работни места за специалисти в
областта на ИКТ. Този недостиг
е пречка за възстановяването
и конкурентоспособността на
предприятията в ЕС. Липсата на
специализирани умения също
забавя ЕС в усилията му да постигне целите на Зеления пакт.
Нужни са огромни усилия за
преквалификация и повишаване
на уменията на работната сила.
Определянето на цифровите технологии като ключов
приоритет, предоставянето
на политическа подкрепа и
въвеждането на ясна стратегия
и солидни политики и инвестиции са незаменими елементи
за ускоряване на цифровата
трансформация и за насочване
на ЕС към постигане на визията, определена с цифровото
десетилетие.

Снимка ЕК

4

ДЕНЯТ

брой 31, 4 – 10. VIII. 2022 г.

www.azbuki.eu

5

Повече пари за образование
и наука през 2022 г.

П

рез последните
седем месеца държавата инвестира
961 млн. лв. повече в образование
и наука. От тях
за детските градини, училищата и университетите се дават
785 млн. лв. над средствата от
2021 г. – парите за образование
през 2022 г. са 6,428 млрд. лв.
(4,45% от БВП) спрямо 2021 г. За
наука са отделени 176 млн. лв. допълнително в сравнение с миналата година, като общо средствата за
наука през 2022 г. са 710,2 млн. лв.,
което е 0,4% от БВП.
Това отчита Министерството
на образованието и науката в края
на мандата на правителството.
За осигуряване на адекватно финансиране на образователната
система и в резултат на увеличаване на средствата от 1 април
т.г. детските ясли и градини са
напълно безплатни за родителите.
Правителството спазва обещанието си средната учителска заплата
да е с 25% по-висока от средната
за страната. Това е постигнато с
двукратно увеличение на учителските възнаграждения – от 1 април
и от 1 септември 2022 г., когато
началната заплата за учител става
1486 лв., а за директор – 1810 лв.
Увеличението е с над 17,9 %, общо
за 285 млн. лв.
Отделно от това общо 242,6
млн. лв. влизат през тази година
в предучилищното и училищното
образование чрез 21 национални
програми, вкл. новите програми
„Заедно в изкуствата и спорта“
(90 млн. лв.), „Отново заедно“ от
2021 г. (22,6 млн. лв.), за образователни медиатори и социални
работници (10 млн. лв.).
За подобряване на материалната
база са осигурени допълнително
50 млн. лв. за спешни ремонти;
15 млн. лв. за изграждане и основен ремонт на спортни площадки;
10 млн. лв. за дофинансиране на
ремонти по ОП „Региони в растеж“. Осигурени са и 70 млн. лв.
за подписани през 2020 г. договори
за изграждане и реконструкция
на детски ясли, детски градини и
училища.
Приключен е и прегледът на
учебните програми по общообразователните предмети от I до X клас.
Предстои учители, методици и психолози да преценят какво и в кои от
тях да променят. Апробирана и обсъдена със социалните партньори е
и система за оценка на добавената
стойност в училищната система,
която използва резултатите от НВО
и ДЗИ. В начален етап на разработване е стандарт за качеството в
образованието с включена оценка
на добавената стойност.
В процес на разработване и апробиране е и Националната рамка
за качеството в образованието и
грижата в ранната детска възраст.
Направени са анализи и са подготвени предложения за промени
в Наредбата за приобщаващото
образование и в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Снимка Пресцентър МОН

Със средствата от 1 април детските градини и ясли са напълно
безплатни за родителите, увеличават се заплатите, изпълняват се
национални програми и проекти

В края на мандата на правителството на Кирил Петков Министерството на образованието и науката
отчете повече инвестиции в образование и наука през последните седем месеца в сравнение с 2021 г.
С цел деполитизация на средното
образование са приети изменения в
Закона за предучилищното и училищното образование, осигуряващи деполитизация и пълна забрана
на политическа и партийна дейност
в образователната система. Приета
е и Наредба за провеждане на
конкурси за директори, която регламентира нови правила и процедури
с цел повишаване обективността
на оценяване и публичността на
конкурсите.
За по-ефективна дигитализация
на образованието и намаляване
на административната тежест е
въведена Национална електронна
информационна система за управление на предучилищното и
училищното образование и Единна
информационна система за изпити
и прием – т.нар.

електронен
образователен облак.
Той ще осигури достъп на всички
учители, ученици и техните родители до наличните електронни
образователни ресурси, събрани
на едно място.
С цел модернизация на професионалното образование са
изготвени Концепция за промени
в Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО)
и Концепция за оптимизиране
на квалификациите и създаване
на нов Списък на професиите за
ПОО.
За успешното приключване на
учебната година са проведени успешно 109 изпита (ДЗИ и НВО) за
IV, VII, X и XII клас. Организирано
e оценяване на над 400 хиляди
изпитни работи от ДЗИ и НВО.
Провеждат се 21 олимпиади и
състезания в три кръга и 33 национални състезания.
Общо 40 млн. лв. допълнително
получават висшите училища за
издръжка и за ръст на заплатите.

Двукратно скачат и стипендиите
на докторантите – от 500 лв. на
1000 лв. Увеличен е и нормативът
за леглоден и храноден в студентските столове и общежития.
Предоставени са 11,9 млн. лв. на
26 висши училища за капиталови
разходи, свързани със спешни
ремонти, енергийна ефективност
и подобряване на учебната база.
Приети са две програми за подпомагане с 2,7 млн. лв. на студентите и докторантите, настанени
в студентски общежития, чрез
предоставяне на средства за компенсиране на повишените разходи
вследствие увеличените цени на
електрическата енергия.
Осигуряват се 20 млн. лв. за възнагражденията в БАН. През 2022 г.
с 28,6 млн. лв. са подкрепени 14
многогодишни научни програми,
вкл. новите програми „Развитие
и утвърждаване на българистиката в чужбина“, Антарктическа
програма „От полюс до полюс“,
„Стимулиране на публикационната активност“, „Повишаване на
изследователския капацитет в областта на математическите науки“,
„Млади учени и постдокторанти“ –
2 фаза, и др.
Предоставени са 39 млн. лв. за
финансиране на 22 обекта от Националната пътна карта за научна
инфраструктура. На Фонд „Научни
изследвания“ са отпуснати 36,3
млн. лв. за изплащане на средства
по сключени договори от предишни конкурси и за обявяване на нови
конкурси за научни проекти.
Осигурена е институционална
и финансова подкрепа за откриването на международния институт
в областта на компютърните и
информационните технологии
INSАIT, съфинансиран от фирми
като Amazon, Google и др.
Направени са изменения в Закона
за висшето образование, които регламентират съвместното обучение
на студенти от две и повече висши
училища, статута и условията за

прием на докторанти, финансирани
по проекти, облекчен режим на
прием на студенти от историческата диаспора и др.
МОН публикува и две важни
концепции – за нов Закон за насърчаване на научните изследвания и
иновациите и за обединяване на
висши училища в Република България. За да повиши качеството
на висшето образование, Министерството предостави на университетите и научните организации
за безплатно ползване съвременен

софтуер
за откриване
на плагиатство.
Публикувани за обществено обсъждане са и нови минимални
национални изисквания за академично израстване.
Подготвя се второ актуализирано
издание на Националната карта на
висшето образование с одобрени от
министъра изменения в методиката
за 2022 г., както и поредно издание
на Рейтинговата система на висшите училища.
Правителството прие и изпрати
за одобрение от Европейската
комисия новата Програма „Образование“ с мерки в следните сфери.
Предучилищно и училищно
образование (компетентностен
модел, дигитална трансформация,
подкрепа за личностно развитие,
иновативни детски градини, алтернативен достъп към учителската
професия) – 472 млн. лв.
Приобщаващо образование
(разширяване на Механизма за
обхват, предотвратяване тормоза,
насилието и агресията, подкрепа на
ученици с таланти, ограмотяване на
възрастни) – 561 млн. лв.
Професионално образование
(адаптиране на ПОО спрямо пазара
на труда, професии на настоящето и
бъдещето, дуална система, центрове за високи постижения в ПОО,

партньорства между училища,
висши училища, предприятия,
местни власти и изследователски
организации) – 245 млн. лв.
Висше образование (дуално
обучение във висшето образование;
професионално ориентиране; компетентностен подход и дигитално
образователно съдържание; проектна докторантура) – 457 млн. лв.
Първите покани за кандидатстване по Програма „Образование“
за 221 млн. лв. са в краен етап на
подготовка.
МОН подготвя документите за
кандидатстване за четири инвестиционни проекта по Националния
план за възстановяване и устойчивост. За изграждане на STEM центрове и иновации в образованието –
576 млн. лв. Планирано е обявяване
на процедурите през август 2022 г.
за изграждане на националния и
на регионалните STEM центрове
и ноември 2022 г. – за училищна
STEM среда.
Модернизация на образователната инфраструктура – 680 млн. лв.
Планирано е обявяване на процедурите през август 2022 г. за
проектиране и изграждане на
нови сгради на училища и детски
градини и за ремонт на училища,
детски градини и общежития.
А през септември 2022 г. ще се
обявят процедурите за ремонт
и рехабилитация на училищни
общежития, за изграждане на
центрове за високи постижения
в 24 професионални гимназии и
за оформяне на 3 кампуса около
общежитията в Студентския град.
70 млн. лв. са предвидени за изграждане и подкрепа на младежки
центрове и на центрове за подкрепа
за личностно развитие, както и
създаване на Национален фокусен
център за личностно развитие на
деца и младежи.
Подкрепа за развитието на изследователски университети (планирано обявяване на процедурата
– август 2022 г.) – 242 млн. лв.
Успешно и без риск от загуба
на средства се изпълняват проектите, финансирани по ОП „Наука
и образование за интелигентен
растеж“. Програмата е договорена
на 102% с цел по-пълното и ефективно усвояване на средствата по
ОПНОИР в края на програмния
период 2014 – 2020 г. В периода
30.09.2021 – 26.07.2022 г. извършените плащания по Програмата
са нараснали със 161,65 млн. лв.,
верифицираните разходи – със
186,8 млн. лв., а сертифицираните
разходи към ЕК – съответно с
212,18 млн. лв.
Изпълняват се и проектите
по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство – програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване
на уязвими групи“ с общ размер
на финансирането от 41 764 706
евро за периода 2018 – 2024 г. Към
настоящия момент са договорени
средства в размер на 34 903 020
евро и са сключени 36 договора за
безвъзмездна финансова помощ.
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Училище в квартала
В бургаското ОУ „Христо Ботев“ работят всекидневно,
за да дадат по-добро бъдеще на своите ученици

П

Донка ТЪНКОШИЕВА

на децата на училище.
В бургаския квартал повечето
родители ги няма. В чужбина са,
предимно в Германия. Учителите
в детайли са запознати с много
трагични истории и съдби, но не
говорят за тях. Категорични са,
че на български се говори само в
училище. В домовете се използва
ромският. Децата идват в подготвителните групи, без да разбират
дума от това, което учителките им
говорят. Започва се от нулата.
В повечето семейства в кв.
„Победа“ децата са поверени
на баби, лели и на кого ли не.
Наблюденията на педагозите сочат, че голяма част от по-възрастните са грамотни. Но малцина от
тях се стараят внуците им да посещават училище. Има и такива,
които им помагат за уроците, но
се броят на пръсти.
Особено когато се стопли времето и родителите тръгнат да
търсят прехрана, по-големите
деца остават у дома, за да гледат
по-малките си братя и сестри.
А те са по пет, шест, седем...
„Смятам, че не училището
трябва да санкционира за отсъствията, не това е начинът за
справяне с проблемите. Мисля си,
че трябва да се намери друг модел
– по-продуктивен“, разсъждава
Ботушанска.
Ако от страна на петдесетчленния екип, който е млад и
амбициозен, не се полагат нестандартни за другите училища
усилия, резултати няма да има.
Малък пример – момче, на което
отлично му върви математиката и
има прекрасни шансове да завърши добро образование. Но след
VII клас никой не настоява то да
продължи да учи, и след години се
оказва в затвора.
Ето какво е записал екипът
в своята визия за училището:
„Вярваме, че ОУ „Христо Ботев“
ще се утвърди като училище,
способно да формира у учениците национални и общочовешки
добродетели при подготовката
им за социализация и реализация.
Ще допринесе за формирането на
автономни личности, уважаващи
другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си
страни и способни да ги развиват
и прилагат за себе си и в полза на
общността“.
Докато се разхождаме из коридорите и класните стаи, дирек-
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о-добре училище в квартала,
отколкото да се
опитваш да измъкнеш децата
оттам и да ги
заведеш на училище.“ Това е
максимата, по която се работи в
бургаското ОУ „Христо Ботев“.
Образованието влиза в ромския
квартал „Победа“ още от 1995 г.,
подчертават от ръководството.
„Много ми е странно, когато
отидем някъде на обучение или
пък на среща в Общината и колегите от другите училища гледат
на нас с пренебрежение. Все едно
сме втора ръка учители. А аз съм
убедена, че резултатите на нашите деца са изцяло плод на нашия
труд. Те не ходят на частни уроци,
нямат родители у дома, които да
стоят на главите им или да им
държат ръката, докато пишат буквите. Още по-малко има кой да
им помогне в по-горните класове.
Всичко, което тези деца постигат,
е труд – учителски, директорски,
на целия ни екип“, казва началната учителка Маргарита Иванова.
И допълва, че всички, които работят в това бургаско училище, са
сърцати хора, истински отдадени
на учителската професия. За тях
е нещо нормално преди началото
на учебните занятия, вместо да
си седят в учителската стая, да
обиколят по домовете на своите
ученици и да ги приберат за
училище. Опитът е показал, че
ако не го направят, мнозина от
родителите ще „забравят“ да ги
изпратят да се учат.
Педагозите са се научили как да
разговарят с родителите, с бабите
и дядовците. Да вникват в проблемите им, да им помагат. Дори
част от тях поназнайват и по някоя
ромска дума.
Три поколения пък са минали
през ръцете на директорката на
ОУ „Христо Ботев“ Радостина
Ботушанска. Майка ѝ също е била
учител в това „трудно“ школо,
където пада здрава работа. Тя е
пример за целия екип учители:
скромен, спокоен, уравновесен
човек, който знае какво иска и как
да го постигне.
При срещата ни веднага бърза
да подчертае, че не само тя познава средата: „Колежката Нели
Петкова знае целия квартал. Клас-

ните ръководители също познават
добре семействата на своите
ученици“.
Ботушанска ме посреща в кабинета си, а наоколо, нищо че е лятна
ваканция, кипи такова оживление,
все едно е през учебната година.
Дворът е пълен с деца – провеждат се летните занимания. Подготвителните групи също са на
линия. Обяснява, че това е нещо
обичайно.
„Не сме от училищата, които
обикновено са във фокуса на събитията. Работим здраво, но изявите
ни са стандартни. 100% от децата
ни са билингви“, усмихва се директорката и обяснява шеговито,
че нарича обитателите на ромския
квартал „моите хора“. Познава ги,
знае съдбите им.
„Голяма част от тези хора няма
да изпратят децата си на училище, ако не настояваме. Онези,
които искат да се социализират –
те са излезли от квартала. Техните
деца дори са в другите бургаски
училища. Затова моята цел, а и
на целия ни екип, е да направим
училището по-добро. Средата
тук да бъде много по-различна от
семейната“, казва директорката.
Това, че успяват да се справят,
доказва обиколката ни из коридорите и класните стаи, които
блестят от чистота. Приветливи,
със съвременно оборудване.
„Открихме началото на учебната година с присъдена първа
награда от конкурс на РААБЕ за
най-добре украсена класна стая,
на Маргарита Иванова – класен
ръководител на IIIА клас“, подчертава директорката. А грамота
за отлично представяне във фотоконкурса „Първокласна стая“
получава и Фелина Георгиева –
класен ръководител на IА.
Училището има зад гърба си
стогодишна история. Създадено е
през далечната 1921 г. Сега в него
учат 718 ученици. В подготвителните групи са 156 деца, останалите
са от I до VII клас. „Обхванати
са всички деца от квартала в начален етап на обучение. Онова,
което се иска от нас, е направено
в максимална степен,“ подчертава
директорката.
За жалост, у нас единствено
училището е натоварено изцяло с
тежката мисия на приобщаването.
Знае се, че голяма част от ромите
не се стряскат от санкциите, които
им се налагат при непосещаване
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торката не пропуска да представи
и образователния медиатор и да
изтъкне неговата важна роля.
Момчето бърза да каже, че „всичко
е наред“. Дейността на медиатора
е изключително полезна, защото
подпомага приобщаването на
родителите към образователния
процес. Той самият е от общността и е живият мост между етноса
и педагогическите специалисти.
Пандемията и затварянето на
училищата са поредното изпитание за екипа. Отначало учителите
разнасят по домовете на учениците си на хартия поставените
задачи. После се пускат интернет
точки в махалата, по програма на
МОН училището получава над
300 лаптопа и таблета и започва
работа в онлайн среда.
Разпределят устройствата така,
че да има по едно на няколко деца
в семейство, и се започва и онлайн
обучение. За съдбата на някои
от устройствата и това къде са
търсени и намерени, директорът
не коментира. Само се усмихва
и отваря големите шкафове в кабинета си и показва подредените
и описани лаптопи и таблети.
И подчертава, че по време на
дистанционното обучение е имало
сравнително добра посещаемост
на часовете. „Много е трудно да
накараш някого да учи насила.
А ние на това отгоре се опитваме
да внушим и че освен права всички трябва да имат задължения“,
казва Ботушанска.
Въпреки всичко екипът на училището, чиито питомци „не ходят
в Сингапур на олимпиади, откъдето да се връщат със златни медали“, има с какво да се похвалят.
В обявения от Департамента за
квалификация и професионално
развитие на педагогическите
специалисти към Университета
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и проведен с подкрепата и съдействието на Общината и на РУО
конкурс „Нестандартен учител“
приз за екип получават Виолета
Скочева и Даниела Димитрова.
Те са измислили как чрез физическо децата да се учат да смятат:
„Математиката аз обичам и към
спортната площадка бързо тичам“
е техният проект. Наградена е и
Мариана Борделова.
В навечерието на 24 май е присъдено отличие от кмета на Бургас
Димитър Николов на Недрет
Календжи за постигнати значими
успехи в работата през последната
година.
Трудно е да се изброят участията на учителите в обучителни
курсове и повишаване на квалификацията само през отминалата
учебна година. Доста са и защитените професионално квалификационни степени.
В това училище също има деца,
които са участвали в конкурси – както от местно, така и от
национално ниво, и са получили
грамоти и награди. А празниците,
откритите уроци, отбелязването
на различни инициативи са почти
всекидневие, желано от децата и
екипа на училището.
От всичко, което се случва в
двора и зад стените на ОУ „Христо Ботев“ – Бургас, е видно едно,
както казва директор Ботушанска:
„Копаем си нивата“.

„Зад успехите на
едно училище и постиженията на неговите
ученици стои добра
симбиоза от мотивирани учители, ученици,
които се вслушват в
тях, и родители, които
вярват на педагогическия екип. Подобна
ситуация ни дава въз-
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можност да насочваме
развитието на силните
страни на децата в правилната посока, което
да им носи успехи в бъдещето.“ Това споделя в
началото на разговора
ни Вергилия Грънчарова,
която от една година
ръководи ОУ „Олимпи
Панов“ – Русе.

Стоян СТОЯНОВ

кипът ни е от 31 педагози, които работят с много плам и
вяра в децата. Сред
тях има и млади
колеги. Винаги съм
ценяла хора, които развиват
себе си. Казвам и на колегите,
че няма как да се довериш на
лекар, който е останал на нивото
на университетското си образование. Същото е и за нас, учителите. Още повече, това е и наше
задължение. А и има огромна
палит ра от възможно сти за
обучения. С особена сила това
се отнася за младите колеги“,
отбелязва събеседничката ми,
която има докторска степен по
педагогика и I ПКС. Добавя, че
непрекъснато окуражава своите
колеги да участват с доклади в
различни конференции, на които
могат да си сверят часовника с
колеги, да споделят опит и да се
запознаят с иновативни практики в обучението.
Събеседничката ми специално
изтъква признанието за началния
учител Пепа Ангелова, която е
номинирана от своите четвъртокласници и получава голямата
награда в годишния конкурс
„Учител, посланик на свободния
дух в моето училище“, организиран от общинската фондация
„Русе – град на свободния дух“.
Грънчарова е убедена е, че
развиващите се непрекъснато
педагози могат по-успешно
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Успехът се гради
от съмишленици
ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, очаква сериозна подкрепа,
за да спаси физкултурния си салон

Патронът
Русенското училище е единственото в страната,
което носи името на българския революционер, опълченец и офицер Олимпий Панов (1852 – 1887). През настоящата година школото осъществява проект за отбелязването на 170-годишнината от рождението му.
Провежда се голяма кръгла маса, в която участват и
ученици от други русенски училища, които дискутират
по исторически теми. Включват се и ученици от лицея
„Олимпи Панов“ в Тараклия, Молдова, където е родното
място на Панов. А председателят на район Тараклия
Иван Паслар удостоява училището с медал „Олимпий
Панов – 170 години“.

Тази година Световният ден на водата – 22 март, е отбелязан със среща на участниците в екоклуб
„Приятели на природата“ от IIIА клас с представители на РИОСВ – Русе, Регионалната лаборатория –
Русе, при Изпълнителната агенция по околна среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Фокус на занятието са подземните води

да „преведат“
понякога трудния
за децата материал
на разбираем език
и да ги мотивират
да учат.
„За мен това е нещо по-работещо, отколкото едно училище да
бъде презадоволено с техника и
визуални стимули за децата. И да
се залага на често криворазбрана
интерактивност на обучението“,
коментира Грънчарова.
В тази връзка, отбелязва, че
очаква при прегледа на учебните
програми ненужното съдържание по различни предмети да
бъде редуцирано, но промените
да бъдат направени с мяра и
разум, защото е важно не колко
се учи, а какво. „Необходимо
е децата да виждат смисъла в
онова, което учат, и как може
да им послужи. В противен случай е много трудно те да бъдат
мотивирани да полагат усилия
в часовете“, смята директорката. Споделя още, че може би
е дошло време да се прилагат
интердисциплинарни тестове в
края на училищните етапи.
Директорката на ОУ „Олимпи
Панов“ вярва, че предлагането на
по-добър образователен продукт
не свършва само с часовете, а
преминава и през осигуряване на
богата палитра от извънкласни
занимания. „Това е разковничето
децата да идват с желание в училище. Да очакват да се случи нещо
различно и неочаквано. А не да
ги вкарваме в рутината, в която
ние, възрастните, сме потънали“,
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Вергилия Грънчарова,
директор
смята Грънчарова.
Екипът на училището например организира срещи с известни
творци от Русе. Миналата година
училищният двор се изпълва с
деца още преди 15 септември,
а причината е гостуването на
актрисата Албена Павлова и
съпруга ѝ – актьора, сценарист
и режисьор Емил Марков. Те се
включват в инициативата „Известни българи четат на деца“
на асоциация „Българска книга“,
подкрепена от МОН. По-късно
гост на училището е и златната
олимпийска шампионка по бокс
Стойка Кръстева, която чете на
децата „Малкият принц“. А певицата Дивна прочита приказката
„Звездочелият юнак“ пред учениците от VБ клас в кампанията
„Походът на книгите“ през 2022 г.
През учебната година писателят Явор Цанев се среща с третокласници и им представя книгата
си „Силвър и вампирите“ в час
по извънкласно четене. През
март е разговорът със световноизвестния цигулар Светлин
Русев, който отговаря на въпроси
за своето детство в града и споделя за пътя към големите сцени.

През април гост на учениците от
IVА клас e проф. Николай Ненов
– директор на Историческия
музей в Русе. Той им разказва за
българското участие във войните
през миналия век, споделя слабо
известни факти за исторически
събития и отговаря на въпроси.
За втора година в навечерието
на годишнината от отбелязването
на Априлското въстание представители на дружество „Традиция“
изнасят уникален урок за Априлската епопея в училищния двор.
Облечени в исторически униформи, те представят и неизвестни
факти и моменти от въстанието и
показват автентични оръжия.

„Много се гордея
и с обучението
по гражданско
образование,
което направихме през изминалата учебна година за учениците
от IV – VII клас. В началото бе
една онлайн среща между наши
ученици и народни представители от Парламентарната комисия
по правни въпроси в навечерието
на 16 април – Ден на българската конституция. Те разказаха за
смисъла на основния закон и
какви принципи и ценности са
залегнали в него. Получи се уникална среща, защото децата бяха
се подготвили много усърдно с
конкретни въпроси“, разказва
Грънчарова. Учениците получават и покана да посетят Народното събрание, което се случва
през юни. Децата се запознават с
работата на народните избраници
и наблюдават на живо парламентарно заседание. Имат среща и
с председателя на Парламентар-

ната комисия по образование и
наука Ирена Анастасова, на която
представят належащи проблеми
на училището и поставят въпроси, свързани с образованието.
През май четвъртокласници
имат изнесен урок по човек и
общество в залата, където се
провеждат сесиите на Общинския съвет. А техни преподаватели са кметът Пенчо Милков
и председателят на ОбС Иво
Пазарджиев. Те споделят какви
предизвикателства срещат във
всекидневната си работа. Децата
пък питат как те виждат града
след 10 години, защо в Русе няма
зоопарк, и други неща, които ги
вълнуват.
В ОУ „Олимпи Панов“ от
тази учебна година стартират и
факултативни учебни часове по
русезнание и по религия, финансирани от Община Русе. Децата
се включват и в състезание по
русезнание през май в Регионалния исторически музей, като
седмокласничките Йоана Славова и Камелия Стоянова печелят
второ място.
„Радва ме и двойното увеличение за една година на децата,
включени в часовете по религия. Това са основно ученици от
начален етап. Запознаваме ги с
отбелязването на християнските
празници, имат и посещения в
храмове“, продължава директорката. Подчертава още, че много
държи децата да се запознават с
българските празници и обичаи.
„Нашите коледари поздравиха
за празниците близките детски
градини. Посетиха и кмета, областния управител и началника
на РУО – Русе“, споделя тя.
Коледарите даряват на благот-

ворителния базар на Българския
Червен кръст сувенири, изработени от ученици от цялото
училище и така помагат на други
деца, пострадали при злополуки,
да имат шанс да се възстановят.
На 21 март тази година цялото
школо се включва в европейска
инициатива – танцов флашмоб
по повод Международния ден на
хората със синдром на Даун, който се координира от сдружение
„Синдром на Даун – България“.
В него се включват и посетители на Дневния център за деца и
младежи с увреждания „РАЛИЗБАЛИЗ“ към Община Русе.
През февруари своята

дейност в
училището започва
и Клуб по роботика,
осъществен с помощта на Община Русе и Русенския университет. За целта педагози от
основното училище преминават
обучителен курс, организиран
от висшето училище. Резултатите са бързи и възпитаниците
на училището се представят
чудесно на първото общинско
състезание по роботика за ученици от III и IV клас.
През отминалата учебна година
в училището се обучават около 285
деца. Двете паралелки за първокласници са пълни на максимум. От
новата учебна година в училището
ще продължат образованието си и
две деца от Украйна. За първи път
от есента задължителна става и
ученическата униформа, въведена
от април 2022 г. „Става дума за
униформена всекидневна тениска
с щампата на училището – бял
гълъб. Любен Каравелов е наричал нашия патрон „Белия гълъб“,
уточнява Грънчарова.
Директорката споделя, че резултатите на учениците на НВО
в IV и VII клас са устойчиви в
последните години и са около
средните стойности за областта,
като са по-високи по български
език.
Учениците от ОУ „Олимпи
Панов“ се включват с желание и
в различни творчески конкурси,
откъдето се връщат с призови
класирания. Немалко успехи
имат и състезателите по джудо,
карате, лека атлетика, спортно

ориентиране, тенис на маса,
благодарение на безплатните
занимания към УСШ – Русе.
В навечерието на 24 май тази
година седмокласничката Анита
Петкова е наградена от кмета с
грамота и медал като един от
отличниците на града. Тя е и състезател в СКТМ „Дунав“ – Русе,
има в колекцията си 16 медала и
5 купи от престижни състезания
по тенис на маса.
Сред предизвикателствата пред
екипа на училището директорката
Грънчарова откроява амортизираната база. „Имаме голям проблем
с физкултурния салон, който потъва от едната страна. И това наложи
част от него да бъде преградена.
През миналата година постоянно
идваха от Общината. Положението се усложнява. Имаме предписание от РЗИ за наложителен
ремонт. Непрекъснато информирам с докладни и кмета на Русе.
Говорим за сериозна финансова
инвестиция – миналата година
сумата за строително-монтажните работи беше 200 хил. лв. Тази
година може и да е надхвърлила
300 000 лв. Ситуацията е да спасим салона – имаме една от найголемите спортни бази в града,
за която идваха и спортни отбори
да наемат залата за тренировки“,
обрисува ситуацията събеседничката ми. В същото време, отбелязва, че от тази година родителите
се включват със собствен труд
в освежаването на училищните
помещения, като училището закупува необходимите материали.
„Щастлива съм за отличното
партньорство с Регионалната
библиотека „Любен Каравелов“.
Наши ученици участваха в много
техни акции и инициативи през
годината – отбелязва още директорката. – При старта на лятната
ваканция нашето училище предложи широка палитра от занимания, а заедно с БЧК – Русе,
и техните млади доброволци
бяхме единственото училище,
което проведе обучение на нашите ученици по първа долекарска
помощ по програма „Хелфи“
и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“.
Поканени са и представители на
националния номер 112, които
обучават и подготвят децата как
да позвъняват на спешния номер.
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Удължават две
научни програми
Сроковете на две национални научни програми – „Здравословни храни
за силна биоикономика и качество на
живот“ и „Иновативни нискотоксични
биологично активни средства за прецизна медицина“, да се удължат съответно с
6 и с 12 месеца. Това предвижда проект
на Решение на Министерския съвет.
Сроковете за изпълнение на двете програми бяха актуализирани вече веднъж
преди две години до 31 декември 2022 г.
поради късното им начало през септември 2018 г.
Програмата „Здравословни храни
за силна биоикономика и качество на
живот“ се изпълнява въз основа на
подписани споразумения между МОН
и водещия партньор по Програмата
– Аграрния университет – Пловдив.
От предоставените отчети е видно, че
продължават заплануваните дейности
по Програмата. Извършени са промени
в научните колективи, като с предимство
са включвани млади учени. Ускорени са
обобщаването на научните и приложните резултати, научната публикационна
дейност и разпространението на Програмата. Създадени са два бизнес модела – „Диверсификация на земеделските
дейности към неземеделски, съчетано
с популяризиране на местните сортове“
и „Дигитален каталог“. Получени са
резултати от приложени аналитични
подходи. Осъществена е значителна
публикационна и популяризаторска
дейност.
Бюджетът за четвъртата година, с който разполагат екипите, е 2,178 млн. лв.,
формиран от извършения трансфер от
МОН за последната година в размер на
1,5 млн. лв. и от неусвоен остатък от
предходната година. Удължаването на
Програмата е необходимо поради негативните ефекти от ковид пандемията.
Провеждането на предвидените полеви
опити се бави поради по-голямата им
времева продължителност. Закъснява
и провеждането или завършването на
обществените поръчки за научна апаратура и оборудване, както и доставките
на специфични консумативи и реагенти
за лабораторни и полски експерименти.
Програмата „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за
прецизна медицина“ („БиоАктивМед“)
се изпълнява въз основа на подписан
договор между МОН и БАН. В рамките
на Програмата 7 института на БАН и
5 висши училища провеждат изследвания, насочени към извличането и охарактеризирането на природни продукти
от растителен и животински произход от
България. Фокусът е насочен към изучаването на терапевтичния им потенциал
за профилактика и лечение на някои
социално значими невродегенеративни,
онкологични и инфекциозни заболявания. Едно от планираните дългосрочни
приложения е внедряване в практиката
на новите иновативни и безопасни
средства с превантивен потенциал за
персонализираната медицина. Вече са
подадени заявки за модели и патенти.
Продължава събирането на метаболомна база данни за таргетни медицински растения, както и създаването на библиотека от високоактивни фитосъединения. Предложени са маркери за стандартизация на растителните екстракти.
Предстои и работа по създаване на инхалаторни форми с противовъзпалителна
и вирус-инхибираща активност, както
и на орални мукоадхезивни форми с
противовъзпалителна активност.
В началото на четвъртата си година Програмата е разполагала с 2 265 044, 21 лв.
Забавянето на дейностите се дължи на
противоепидемичните мерки, като не са
реализирани командировки за участие
в научни форуми през 2020 г. и 2021 г.,
забавено е провеждането на обществени
поръчки за закупуване и доставяне на
дълготрайни материални активи, химикали, реактиви и др.

Над 17 000
деца и учители
от общо
592 училища
в страната
ще могат
да почиват със
средствата по
Националната
програма
„Отново
заедно“ през
тази година

Над 110 млн. лв.
за образованието
Държавата продължава инвестициите в ремонт
и модернизиране на детски градини и училища

Н

ад 110 млн. лв.
з а с ф е р ат а
на средното
образование
отпусна Министерският
съвет в оставка на последното си заседание. От тях
50 млн. лв. се насочват за
ремонти в детски градини и
училища. Средствата ще бъдат използвани приоритетно
за поправки на покриви, за
енергоспестяващи мерки,
подмяна на дограма и за други
спешни ремонти, които могат
да се извършват през лятото.
Постъпилите в МОН множество и разнородни заявки за
ремонтни дейности са степенувани по спешност. При
равни други условия се дава
предимство на средищни,
обединени училища и такива
с по-голям брой ученици.
Ще бъдат финансирани
общо 175 образователни институции в 27 области – от
тях 151 общински и държавни
училища и 24 детски градини.
Най-много са обектите в област Варна. Най-многобройни
са нужните ремонти на покриви и спешни ремонти от
всякакъв характер – общо 125.
В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на
дограми и други мерки.
Половината от необходимите средства ще се предоставят
авансово, а остатъкът – на базата на фактически извършени
разходи. МОН ще контролира
изпълнението и приключването на ремонтните дейности.
С друго решение Министерският съвет отпусна и над
6 млн. лв. за изграждане на
нови и за доизграждане и ремонт на съществуващи училища, детски ясли и градини. От
средствата ще се възползват
23 общини и две държавни
професионални гимназии. Те
са подали общо 33 одобрени
за финансиране проекта по
Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища –

2020 – 2022 г. Финансиране от
общо 5 730 817 лв. ще получат
общините Благоевград, Сандански, Белица, Петрич, Айтос, Бургас, Долни чифлик, Велико Търново, Видин, Габрово, Радомир, Червен бряг,
Котел, Нова Загора, Ботевград,
Костенец, Костинброд, Самоков, Своге, Стара Загора,
Казанлък, Мъглиж и Ямбол.
Професионалната техническа
гимназия във Варна ще бъде
реновирана с 412 652 лв., а
старозагорската гимназия по
облекло и хранене „Райна
Княгиня“ – с 210 604 лв.
Целта на подкрепата е да се
намали недостигът на места
в изброените образователни
институции, да се подпомогне
въвеждането на задължително
предучилищно образование
за 4-годишните деца и преминаването на училищата на
едносменен режим на работа.
Нови 4 410 500 лева се отпускат за почивки на ученици
по Националната програма
„Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на над 17 000 деца и
учители от общо 592 училища
в страната, одобрени за първия
етап на Програмата за 2022 г.
3 911 750 лв. се насочват към
170 общини за финансиране
на пътуванията на 13 742 ученици и 1462 ръководители от
513 общински училища. МОН
получава общо 439 000 лв.
С тях ще бъде осигурена почивка на 1412 ученици, водени от 167 ръководители
от държавни училища, на 21
деца и трима ръководители от
две духовни училища и на 76
ученици и 11 преподаватели от
6 частни училища. 32 750 лв.
отиват в Министерството на
културата за финансиране
на 4 държавни училища за
пътуване на 119 ученици и 12
ръководители. А 27 000 лв.
се предоставят на Министерството на младежта и спорта
за екскурзии на 99 ученици и
деветимата им ръководители
от 3 спортни училища.
За тази година бюджетът на
програмата „Отново заедно“ е

45 млн. лв. за обезщетения
45 млн. лв. от националния бюджет ще бъдат насочени за обезщетения в образователната система,
реши Министерският съвет. Те се изплащат при прекратяване на трудовите правоотношения със заети в
държавни и общински училища и детски градини.
40 млн. лв. от отпуснатата сума са разчетени за
тази цел в централния бюджет. Допълнителните 5
млн. лв. са необходими поради увеличения брой на служителите, придобили право на пенсия, и повишените
заплати на учителите и непедагогическия персонал,
което води до нарастване и на обезщетенията.
Гласуваните 45 млн. лв. за обезщетения ще бъдат
пренасочени от новата Национална програма „Заедно
в изкуствата и в спорта“. За предстоящата учебна
2022/2023 г. нейният бюджет е 90 млн. лева, като до
края на 2022 г. ще бъдат изплатени само половината
от тях. Според правилата на Програмата училищата получават авансово 50% от сумата, за която са
кандидатствали, а останалите пари се изплащат след
приключване на дейностите на базата на фактически
направените разходи. Тъй като Програмата се изпълнява до 14 септември 2023 г., втората половина от
средствата ще бъдат необходими през следващата
календарна година, съобщават от МС.
общо 22,6 млн. лв.
Министерският съвет одобри
и 3 975 115 лева за физическа
активност, спорт и спортнотуристически дейности на
децата и учениците за 2022 г.
По бюджетите на общините
се разпределят 3 568 745 лв.
за 797 795 деца и ученици в
общинските и частните детски
градини и училища и в духовните училища. МОН получава
406 370 лева за 200 деца и
81 154 ученици от държавните
училища, в това число 5895
лева за ТУ – София, към който
е Технологичното училище
„Електронни системи“.
Минималните диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа
дейност на деца и ученици
в институции в системата на
предучилищното и училищното образование са определени
с постановление на Министерския съвет от 2020 г. на 3 лв.
за дете и на 5 лв. за ученик.
Те се осигуряват всяка година

със Закона за държавния бюджет. Средствата се определят
на базата на разработени от
детските градини и училища
проекти за подпомагане на
активността. С тях се финансират дейности, свързани с
подготовката и участието в
учебната и спортносъстезателната дейност.
Държавата ще плати и
608 729 лв. на семейства, за
чиито деца не е осигурено
място в детска градина. От тях
604 637 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а
4092 лв. – на Община Пловдив.
Гласуваните от правителството компенсации са за разходи
за отглеждане и обучение на
децата през месеците май и
юни на 2022 г.
В началото на годината в
столицата право на такова
обезщетение са имали родителите на 820 деца. За месеците
март и април броят им се е
увеличил на 833, а през май и
юни са били 848. В Пловдив
ще се платят компенсации за
седем деца.
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Нови дебати за
академичното израстване
МОН публикува за обсъждане прецизирани минимални национални
изисквания за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности

А

ктуализирани
минимални национални изи с к ва н и я к ъ м
научната, преподавателската
и/или художествено-творческата или спортната дейност на
кандидатите за придобиване
на научни степени и заемане
на академични длъжности във
висшите училища и научните
организации са публикувани за
ново обществено обсъждане от
Министерството на образованието и науката. През април е
представен проект на промени
относно минималните национални изисквания, въведени
през 2018 г., който предизвика
разнопосочни оценки, коментари и бележки. В резултат МОН
сформира разширени работни
групи за обсъждане и прецизиране на изискванията. В тях се
включват 48 представители на
висшите училища и научните
организации от всички професионални направления от всяка
от областите на висше образование. Новите предложения
отразяват постигнатото съгласие
в работните групи, съобщават
от МОН.
Минималните изисквания са
изготвени по групи показатели
за различните научни степени и
академични длъжности в деветте
области на висше образование и
съответстващите им професионални направления. Акцент на промените е създаването на условия за
обективно и безпристрастно прилагане на минималните национални
изисквания, което

да доведе до хармонична обвързаност
между научните
постижения
на кандидатите
и възможностите
за академичното им
развитие,
като се отчитат спецификите на
областите на висше образование
и професионалните направления.
Критериите в публикуваните
таблици с наукометрични показатели са представени в три групи.
Първата група показатели (група А)
отразява научните постижения
и постиженията в художествено-творческата или спортната
дейност, както и отзвукът им в
научната литература. Въведените
във всички професионални направления квартили отчитат както
качеството на научните трудове,
така и спецификите във всяко едно
от направленията. Минималният
брой точки, необходими в тази
група показатели, е по-висок за
научните организации спрямо този
за висшите училища.
Показателите от втората група
(група Б) са свързани с постигнатите академични резултати в
преподавателската дейност на
академичния състав и включват
научно ръководство, авторство

Минимален брой точки** по показатели и минимален общ брой точки
за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности
Минимален брой
точки

Доктор

Доктор
на науките

Главен
асистент

Доцент

Професор

Общо

30

130

50

250

500

група А
научна дейност –
резултати и отзвук

20

130

50

90/120*

150/200*

група Б
академични резултати в преподавателската дейност

0

0

0

30/0*

100/50*

група В
приложни научни
резултати

0

0

0

0
(не повече
от 40)***

0
(не повече
от 100)***

Забележки:(*) Висши училища/научни организации и ПН 3.6. Право.
(**) Сумата от точките по групи А – В е по-ниска от общия минимален брой точки. Допълването
до общия минимален брой точки може да се извърши от всички показатели за съответната научна
степен или академична длъжност. Точките от група В служат само за допълване на общия минимален брой точки.
(***) Ограничението не се отнася за област на висше образование 8. Изкуства.

на учебници и учебни помагала
за студенти, ръководство на млади специалисти и докторанти и
обучения извън учебния план.
Минималният брой точки в тази
група показатели е по-висок за
висшите училища спрямо научните организации.
Показателите от първите две
групи са в голяма степен общи
за всички области на висше образование с цел уеднаквяване на
подхода при отчитане спецификите
на професионалните направления
чрез квартилите, коефициентите К
и конкретните точки за изчисление
на показателите.
Третата група (група В) включва
показатели, свързани с приложението на научните резултати,
които са специфични за отделните
области на висше образование и
професионални направления и
отразяват особеностите на всяко
направление.
С промените в Правилника за
прилагане на Закона за развитието
на академичния състав се уточнява, че „научнопопулярна книга
и/или публикация“ е тази, която
представя научен проблем на достъпен език за широка, неспециализирана аудитория. „Национален
научен проект“ е всеки проект,
утвърден и финансиран в рамките
на установен в Република България механизъм за финансиране
на научни изследвания. А „международен научен проект“ е всеки
проект, финансиран от чуждестранен, международен механизъм или
механизъм на финансиране чрез
фондовете на Европейския съюз,
Европейската агенция по отбрана
(EDA) и Организацията за наука и
технологии (STO) на НАТО.
В забележки към таблиците
с броя точки по показатели се
уточнява, че изпълнението на минималните национални изисквания
е само условие за допускане до
участие в процедурите по Закона
за развитие на академичния състав.

Представените в процедурите за
придобиване на научна степен и
заемане на академична длъжност

научни и художественотворчески
трудове се проверяват за плагиатство.
МОН чрез НАЦИД поддържа
Списък на научните издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
информация, и таблица със специфичните за професионалните
направления коефициенти К по
Web of Science. Стойността на К
се взема от таблица, актуална към
датата на обявяване на конкурса в
„Държавен вестник“, като К винаги
е по-голям или равен на 1. Една
публикация, отразена в повече от
една база данни, се отчита само
веднъж.
По показател А1 при заемане на
длъжност „доцент“ или „професор“ се изпълняват изискванията
за брой точки, равностойни наймалко на монография тип 2. Когато монографията за съответната
област на висше образование е
описана като задължителна, това се
отнася за заемане на академичните
длъжности „доцент“ и „професор“.
По отношение на монографиите с
повече от един автор следва да е
налице задължително разделителен
протокол между авторите, като за
да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи
на дефиницията за монография.
При авторство на по-малък брой
страници участието на съответния
автор се счита за глава от книга/
студия/статия.
Изброени са и специфични изисквания при установяване на показателите за различните академични
длъжности. Така за длъжност
„главен асистент“ не се изисква
изпълнение на допълнителни

показатели след придобиване на
образователната и научна степен
„доктор“. Съответно за „доцент“
не могат да се повтарят доказателства по различните показатели,
представени за придобиването на
образователната и научна степен
„доктор“ и за придобиването на
научната степен „доктор на науките“. А за длъжност „професор“
не могат да се повтарят доказателства по различните показатели,
представени за придобиването на
образователната и научна степен
„доктор“, на научната степен „доктор на науките“ и за заемането на
академичната длъжност „доцент“.
Точките за придобита образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“ се
използват еднократно при заемане
на академична длъжност. За всяка
публикация, представена в процедура за придобиване на научна
степен и за заемане на академична
длъжност, се

описва личният
авторски принос
на кандидата.
Предвижда се още от общия
брой цитирания да се изваждат
тези, при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един
общ автор (т.е. автоцитатите). Всяка
цитирана публикация се брои само
веднъж за дадена цитираща публикация независимо колко пъти е
спомената в текста на цитиращата
статия. Могат да се представят
цитирания от всички трудове на
кандидата, като представените за
целите на една процедура не могат
да бъдат използвани в друга.
С удостоверение от съответния издател за „публикувани“ се
приемат и статии, студии, монографии и др., приети за печат в
издания, които притежават ISSN
или ISBN, както и публикации,
които притежават дигитален

идентификатор на обекта (DOI).
При международни проекти се
отчитат само средствата, които
са привлечени за използване от
българските учени, включени в
проекта.
Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават
четирите квартила (четвъртини), в
които Journal Citation Reports (JCR)
на Web of Science и Scimago Journal
Rank (SJR) на Scopus групират научните списания с импакт-фактор
във всяка област на висше образование. За целите на Правилника
се използва най-високият квартил
(best quartile) от двете бази данни за
годината на публикуване.
Принадлежността на публикация в горните 10% се удостоверява по базите данни Scopus или
Web of Science. В платформата
Scopus в страницата на публикацията под списъка на авторския колектив в полето Citations in Scopus
е обозначено в кой перцентил се
намира публикацията. Публикации
с перцентил 90 и повече попадат
в горните 10%. В Web of Science
публикациите в горните 10% могат да се проверят в платформата
InCites, като се използва Analyze –
Researches – documents in top 10%.
Принадлежността на научен труд
в горните 10% се удостоверява в
рамките на периода между датата
на обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ и крайния срок за
подаване на документи за конкурса.
За академични преводи от/на
чужди езици е необходимо изданията да са в обем, равен най-малко
на обема на една монография, и
с посочване на научен редактор
и/или научни рецензенти (не важи
за област 8 и 9). За област „Изкуства“ е дадена формулировка какво
означава „реализиран авторски
продукт“, „водеща (самостоятелна)
творческа изява“ и „поддържаща
творческа изява или участие в
колективен продукт“.
Посочва се още, че образователната и научна степен „доктор“ може
да се придобива и в условия на
съвместно ръководство от повече
от един български ръководител от
висше училище или научна организация, получила акредитация
за обучение в образователната и
научна степен „доктор“ от НАОА.
Ръководители на успешно приключил научен проект / научноприложен проект / етап от проект са
и националният и институционалният координатор на проекта.
Постановлението влиза в сила
6 месеца след обнародването му в
„Държавен вестник“. В двумесечен
срок след влизането в сила висшите
училища и научните организации
привеждат своите правилници в
съответствие с изискванията на
Правилника. Откритите и незавършили до влизането в сила на
постановлението процедури се
довършват при досегашните условия и ред.
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани
на e-mail – а.paunova@mon.bg и
d.andreev@mon.bg, до 30 септември 2022 г. включително.
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Увеличаваме вноската за
стипендиите „Фулбрайт“

Подобряват статуса
на преподавателите
в чужбина
„В момента са действащи
33 лектората в света, които
са на базата на международни споразумения, а по тях
могат да бъдат около 38 – 40
на реципрочен принцип“,
коментира пред „Аз-буки“
Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад
граница и училищна мрежа“
в МОН. – За съжаление,
има забавяне по отношение на увеличаване броя
на българските лекторати и
причината за това не е само
в пандемията. Например
имаме студенти от Китай в
България, но за съжаление,
нямаме лектор в Пекинския университет. Затова
положихме много усилия,
за да променим Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина, за да вдигнем размера на дневните на
всички – на лекторатите, на
училищата в чужбина, и да
дадем отделно сума за квартирните им разходи, защото
ставките бяха много ниски,
отпреди 20 години.“
С промените в Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина се регламентират осигуряването и социалният статус на
командированите. Според
тях дългосрочно командированите лектори и учени
трябва да бъдат назначени
от българските университети или от институти на
БАН и оттам да получават
заплатата си през времето
на командировката и да им
текат осигуровките, за да
може да се регламентира
тяхното пенсиониране. „Досега това беше голям проблем, тъй като министърът на
образованието и науката ги
командироваше, но той не
е техен работодател. Сега
вече въпросът със социалния статус на дългосрочно
командированите е решен“,
обяснява Наталия Михалевска.

Русенският в топ 3
по финансиране
от „Еразъм+“
Русенският университет
е сред трите университета
в България, спечелили найголяма сума за финансиране за осъществяване на
мобилности в страни извън
Европейския съюз по линия на програма „Еразъм+“
от Центъра за развитие на
човешките ресурси (ЦРЧР).
За следващата учебна година Университетът ще изпраща и приема студенти,
докторанти, преподаватели
и служители от партниращи университети в Албания, Босна и Херцеговина,
Косово, Азербайджан, Грузия, Молдова, Йордания,
Руската федерация, Китай,
Виетнам и Киргизстан с
финансиране по „Еразъм+“.

Всички подадени проекти
са оценени с над 90 точки
(от 100 възможни) и са
финансирани. Така Русенският университет е с найголямо финансиране сред
извънстоличните висши
училища и е на второ място
по брой държави за посещаване от неговите студенти.
От Русенския университет припомнят, че през
тази академична година са
посрещнали над 150 чужди
студенти от 34 университета от 11 държави. Университетът е награждаван
няколко пъти за отлично
изпълнени проекти за мобилност по Програмата.

До 40 млн. лв. държавни гаранции
за кредити на студенти и докторанти
през 2023 година
Снимка Пресцентър МОН

Държавата ще поема част
от разходите за квартира на
българските учители и университетски преподаватели,
командировани зад граница.
Това предвижда приетото
от правителството Постановление за изменение и
допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина.
Промените включват
също актуализация на размера на командировъчните пари във валута в съответствие с настоящите
икономически реалности.
Досега държавата нямаше
задължение да осигурява
жилище или средства за
наем на преподавателите
зад граница. Занапред те
ще получават допълнително
30% от дневните командировъчни пари във валута
за съответната държава за
покриване на разходите за
квартира, когато приемащата страна не им е осигурила
безплатно жилище.
Причина за промяната е
фактът, че част от командированите преподаватели
живеят на свободен наем
в градове с висок жизнен стандарт, като Виена,
Берлин, Фрайбург, Кьолн,
Дъблин и др. В бъдеще ще
се покриват и пътните разноски на командированите
преподаватели и техните
семейства до съответното
населено място в чужбина
в началото и в края на всяка учебна или академична
година.
Измененията са в съответствие с националната
политика за засилване, популяризиране и укрепване
позициите на българския
език, литература, история,
изкуство и наука зад граница. Очаква се те да подобрят
социалния статус на преподавателите по време на
престоя им в чужбина и да
повишат атрактивността на
преподавателската дейност.

брой 31, 4 – 10. VIII. 2022 г.

Д

ържавата увеличава
отпусканите средства за стипендии
по линия на българо-американската
комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. От
следващата година България ще
участва с 1,1 млн. щатски долара
вместо с 364 000 щатски долара,
реши правителството. Така ще се
осигури финансиране за повече
български студенти в магистърски
програми и докторанти, приети в
престижни американски университети. Ще могат да се увеличат
също размерите на сегашните
стипендии.
Чрез допълнителното финансиране „Фулбрайт“ ще предоставя
до 100 000 долара на студент за
покриване на разходите по пребиваване и учене в САЩ, включително
учебна такса, други съпътстващи
такси, здравно осигуряване, наем
на жилище, пътни разноски и други
от академичната 2023/2024 година.
Ще се осигуряват също стипендии
за докторантски програми в университети в САЩ, които попадат сред
първите петнадесет в класацията
US News and World Report's Graduate
School Rankings.
След увеличението на средствата
стипендиантите на „Фулбрайт“ ще
са задължени да се върнат в страната
си за най-малко три години след
приключване на Програмата, а не за

300 лв. еднократна помощ ще получат украинските студенти и докторанти от българска народност, които следват
във висши училища в нашата страна, реши правителството.
Става дума за над 1000 украински граждани, обучавани в български университети. Заради войната и усложнената международна обстановка те не могат да бъдат подпомагани от
своите близки и семейства в Украйна.
Средствата ще бъдат преведени на висшите училища съобразно броя на украинските студенти и докторанти с български произход, обучавани в тях. Най-много – 183, се обучават в
СУ „Св. Климент Охридски“. В Икономическия университет във
Варна те са 153, а в ПУ ,,Паисий Хилендарски“ – 131.

две, както е сега. Това гарантира, че
поне за този период те ще приложат
в родината си придобитите знания
и умения.
Комисията за образователен обмен „Фулбрайт“ е част от споразумение между правителствата
на България и САЩ от 1992 г. За
последните 30 години е финансирано образованието на повече от 150
български студенти и докторанти в
Съединените щати. Към момента
максималният размер на стипендията е 37 000 долара, което ограничава
възможността за обучение в американските университети от първите
места в класациите, където таксите
са значително по-високи.
Министерският съвет одобри
също максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Държавата ще гарантира кредити на
студенти и докторанти с до 40 млн.
лева през 2023 г. Сумата е същата
като през настоящата година.
Очаква се през 2023 г. около 800
студенти и докторанти да изтеглят
кредити, за да покрият разходите си
за такси и издръжка.
От началото на кредитирането
през 2010 г. до април 2022 г. от
възможността да получат заем, са
се възползвали 21 956 студенти и
докторанти. Гарантираните от държавата кредити за този период са за
малко над 156 млн. лева.
Максималният размер на държавните гаранции се одобрява
ежегодно с решение на правителството по предложение на
министъра на образованието и
науката, съгласувано с министъра
на финансите.

Олимпиада по математика събира
400 студенти от цял свят
В 29-ото издание на Математическата олимпиада
за студенти се очаква да се включат около 400 млади
математици от над 180 университета от 65 страни,
сред които САЩ, Франция, Германия, Китай, Бразилия, Индонезия, Гърция, Коста Рика и много други.
За 13-и път домакин на надпреварата, която ще се
проведе хибридно от 1 до 7 август, е Американският
университет в България. Събитието се организира от
University College London в сътрудничество с АУБ.
В състезанието могат да се включат студенти от пър-

ви, втори, трети и четвърти курс на възраст до 23 години.
Участието е индивидуално. Конкурсните задачи са от
областите алгебра, математически анализ, геометрия и
комбинаторика. Олимпиадата ще се проведе в два кръга, като задачите ще бъдат определени непосредствено
преди началото ѝ. Работният език е английски.
На най-добре представилите се в Математическата
олимпиада за студенти ще бъдат връчени повече от
100 награди, осигурени от спонсорите на надпреварата.
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Индексът на административния капацитет расте
Ралица ГОСПОДИНОВА

Административният капацитет на държавната администрация през 2021 г.
е нараснал с 3,85 пункта,
спрямо 2020 г. Това показва
проучването на административния капацитет за добро
управление на държавната
администрация в България с
изчисления на нивото на Индекса на административния
капацитет (ИАКДА). То се
провежда за пета година от
проф. д.н. Борислав Борисов
с финансовата помощ на
Стопанската академия „Ди-

митър А. Ценов“ – Свищов,
на Университета за национално и световно стопанство
и на Института по публична
администрация и обхваща
всички групи на централната
и териториалната държавна
администрация у нас.
„Целта на проучването е
перманентна – да се анализират мненията и оценките на
отговорни лица от системата
на държавната администрация за състоянието на формиращите административния
капацитет компоненти и на
базата на техните оценки да
се изчисли единен за цялата

система индикатор, който да
дава ясна представа за неговото равнище. Натрупаните
данни за предходните години
дават възможност да се направят сравнения за нивата
на ИАКДА, за динамиката
в оценките за състоянието
на неговите отделни компоненти, да се открият „тесни
места“ в практиката на администрациите и да се откроят
добрите примери“, обяснява
проф. д.н. Борислав Борисов.
Той представи аналитичния
доклад от проучването в
София в присъствието на
проф. Генка Петрова-Ташко-

ва – зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р
Марияна Божинова – ректор
на Свищовската академия,
ректора на УНСС проф. д-р
Димитър Димитров, проф.
д-р Цветана Стоянова – зам.ректор по институционално
и бизнес сътрудничество и
студентски политики, УНСС,
преподаватели и др.
Изследването е преминало през 4 етапа чрез анкетно проучване капацитета на администрацията
на изпълнителната власт,
която включва централната
и териториалната. Тези две

групи включват министерства и администрация на
МС; държавни и изпълнителни агенции; държавни
комисии; административни
структури в изпълнителната
власт и Народното събрание;
структури по Закона за администрацията; областни и
общински администрации;
специализирани териториални администрации.
„Увеличението на стойностите на Индекса на административен капацитет
за 2021 г. може да се оцени
единствено като положителен факт, особено предвид

негативните външни въздействия върху дейността на
администрациите, породени
от пандемията, политическата нестабилност и липсата
на законодателен орган през
голяма част от годината“, обобщава анализът. ИАКДА е
интегрален показател, който
показва какъв е напредъкът
и респективно изоставането
в капацитета на структурите
на държавната администрация да предоставя добро
управление. Той включва
24 компонента, изследвани са
91 централни и териториални
администрации.

Още два български университета
са част от Европейските алианси
България вече е представена с два нови университета в инициативата „Европейски университетски
алианси“: Медицинския университет – София, и Аграрния университет – Пловдив. Европейската комисия
обяви резултатите от поканата за представяне на
предложения за 2022 г. по инициативата с рекорден бюджет от 272 млн. евро от „Еразъм+“. Заедно с новите
4 алианса общият им брой става 44 по инициативата
„Европейски университети“. Те обединяват 340 висши
училища от 31 държави. Алиансите са обединения на
висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат
в областта на образованието, научните изследвания
и иновациите в полза на студентите, преподавателите и обществото. Очаква се до средата на 2024 г.
те да станат 60 с над 500 университета в тях, за да
може през 2025 г. Европейското образователно пространство да се превърне в реалност. За тази цел в
сегашния програмен период 2021 – 2027 г. по линия на
„Еразъм+“ са предвидени рекордните 1,1 млрд. евро за
подкрепа на алиансите.

П

Тони НАЙДЕНОВА

ървите 17 обединения по инициативата „Европейски университетски алианси“
са избрани през
2019 г., а през 2020-а към тях се
присъединиха още 24, в които
България е представена с 5 университета. Това са СУ „Св. Климент Охридски“, Университетът
за национално и световно стопанство, Нов български университет, Техническият университет
– София, и Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. А Югозападният
университет „Неофит Рилски“
– Благоевград, е включен като
асоцииран партньор към един от
консорциумите.
Сега към тях се присъединяват
Медицинският университет –
София, и Аграрният университет
– Пловдив.
Медицинският университет
– София, е част от консорциума
IngEniUm, създаден през 2020 г.
Той обединява общо 10 университета: Университета за приложни
науки в Карлсруе, Германия; МУ
– София; Université d’Oviedo – Испания; Университета за приложни
науки на Югоизточна Финландия;
Университета Руан Нормандия –
Франция; Критския университет

– Гърция; Технологичния университет в Мюнстър – Ирландия; Университета „Габриеле д’Анунцио
Киети“ – Пескара, Италия; Техническия университет „Георге
Асачи“ в Яш, Румъния и University
of Skövde – Швеция.
Целт а на партньорите в
IngEniUm е да създадат европейски
университетски съюз с програми за
висше образование на английски
език, включително да се развива
преподавателско и изследователско сътрудничество в различните области на специализация на
партньорите, като се надграждат
силните страни на университетите
за създаване на взаимодействие
между тях. За преподавателските
екипи това е възможност да интернационализират обучението без
ограничения във формата: обмен
в рамките на свободно избираеми
курсове или интегрирани цялостни
учебни програми, удостоверяване
на двойни или съвместни степени.
Алиансът IngEniUm може също
да позволи създаването на мрежа за
стажове или семестри на обучение
в чужбина, научно сътрудничество,
както и да доведе до разработване
на европейски проекти по всички
теми на интерес за партньорските
университети.
Аграрният университет – Пловдив, е партньор в Европейския
университетски алианс UNIgreen
– първия в Европа проект за „зе-

Снимка ЕК

Всяко обединение от висши училища получава до 14,4 млн. евро
от програмата „Еразъм+“ за 4 години

Студенти, преподаватели и изследователи
от цяла Европа могат
да се възползват от
безпрепятствена мобилност и да създават
нови знания заедно чрез
Европейските университетски алианси
лен“ европейски университет по
агрономически, биотехнологични
и природни науки. В него са включени 8 партниращи университета:
Университетът в Алмерия – Испания, Аграрният университет –
Пловдив, Аграрният университет
на Исландия, Политехническият
институт в Коимбра – Португалия,
Институтът по биотехнологии
в Париж Sup’Biotech – Франция, Университетът в Модена
UNIMORE – Италия, Варшавският университет по естествени
науки – Полша, и Институтът
HEPL в Лиеж – Белгия.
Международният консорциум
UNIgreen се позиционира като образователна и научноизследователска институция чрез утвърждаване
на връзките между партньорите в
образование, научни изследвания,
иновации, добри практики и трансфер на знания. Преподавателите от
партньорските университети ще
могат да работят по интердисциплинарни международни проучвания и проекти. Студентите ще
имат възможност да се обучават по
програми, разработени колективно
от партньорските организации, да
участват на живо или виртуално в
процес на обучение, да обогатяват
чуждоезиковите си умения и да
повишават нивото на професионалната си квалификация.
Предизвикателствата на екологичния и цифровия преход на

Европа изискват нови стандарти
в образованието и науката, както и
промяна в начина на взаимодействие между образователния състав,
обучаващите се и социалната среда.
Нужни са нови устойчиви практики, които да бъдат в съответствие
с нормите за опазване на природата. Мрежите от висши учебни
заведения и научни центрове са
институциите, които да служат
като катализатор за промяната в
потребителското поведение. Те са
отговорни и за изграждането на
нови зелени и устойчиви академични и научни знания и практики,
прилагането им от експертите и
въвеждането им в образователната,
научната и социалната среда.
„Европейските университетски
алианси са отворени за всички,
които искат да споделят ресурси и
опит. С алиансите си даваме повече
шанс да се справим с днешните
предизвикателства, като цифровия
и екологичния преход. Европейската образователна, научна и
иновационна екосистема са в постоянно развитие. Сега е моментът
да определим каква искаме да бъде
ролята на университетите. За това
е необходимо сътрудничество в
сферата на образованието и науката на национално и европейско
ниво“, коментира българският
еврокомисар Мария Габриел. Тя
добави, че се доближаваме още
повече до постигането на визията

за сектора на висшето образование
в Европа: междууниверситетски,
трансгранични и междудисциплинарни кампуси, където студенти,
преподаватели и изследователи от
всички части на Европа могат да
се възползват от безпрепятствена
мобилност и да създават нови
знания заедно.
Всеки алианс получава бюджет в
размер до 14,4 млн. евро от програмата „Еразъм+“ за 4 години. Това е
значително увеличение в сравнение
с максималния размер от 5 милиона
евро за три години в рамките на
предишни покани за представяне
на предложения по „Еразъм+“.
Новост в рамките на поканата за
предложения по „Еразъм+“ от
2022 г. е, че алиансите вече могат
да приемат асоциирани партньори
от държавите, участващи в процеса
от Болоня, включително например
от Украйна, Обединеното кралство
и Швейцария. Освен това, като си
партнират с около 1300 асоциирани партньора от НПО, дружества,
градове и местни или регионални
власти, алиансите могат значително да повишат качеството и обхвата
на висшето образование.
През есента на 2022 г. ЕК ще
стартира следващата покана за
представяне на предложения по
„Еразъм+“, за да предложи финансиране за съществуващите алианси
и да се създадат нови университетски консорциуми.
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Опасни червеи паразити
за земеделските култури*

Роман Рачков е част от
авторския екип на платформата за знание „Климатека“.
Той е агроном, специалист
по тропично и субтропично
земеделие, дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита.
Председател е на Българската асоциация по биологична
растителна защита, има
интереси в областта на инвазивните видове насекоми
в Европа.

Н

ематодите са активно движещи се,
свободно живеещи или паразитни
червеи и са една от
най-големите групи животински организми, срещани днес на Земята. Повишените
нива на CO2 и на температурата
вследствие от климатичните промени са съществени фактори, които
влияят върху биологията на нематодите, ускорявайки развитието на
популацията. Все по-вероятно е, че
развитието на нематодите може да
се ускори при по-висока температура на почвата и от там да повлияе
на взаимоотношенията растение
– паразитен нематод. Освен това
част от нематодите са способни да
унищожат реколтата от ключови
за изхранването на човечеството
селскостопански култури.
Ако сте гледали филма „Апокалипто“ на Мел Гибсън, вероятно
ще си спомните сцената, в която
върховният жрец произнесе своите
молитви от върха на пирамидата
до боговете. И между тях беше
и репликата за тоталната загуба
на реколтата. Това е исторически
факт. В този период от историята,
в условията на примитивно земеделие, дейността на паразитните
нематоди носи огромни щети под
формата на пропадане на реколтата
и глад. Това често води до миграция
на цели народи. Със сигурност
се знае, че народът на маите през
VII в. сл. Хр. напълно се преселва
от Гватемала на полуостров Юкатан поради системната загуба на
реколтата, причинена от нематоди.
Какво представляват нематодите?
Нематодите са движещи се и
свободно живеещи червеи или
паразитни червеи. Първите живеят
в сладки и солени води и почва.
Последните паразитират върху различни организми (от протозои до
гръбначни, растения, гъби). Броят
на видовете нематоди е неизвестен. Описани са повече от 20 000,
но в действителност са много повече (предполага се, че са над 500 000).
Появата на кръглите червеи, каквито са нематодите, е една от големите еволюционни стъпки, които са
се случили на Земята след появата
на плоските червеи. По отношение
на способността им да се адаптират към условията на средата, те
нямат равни в животинския свят
– сравними са само с протозоите
и бактериите. Тези белезникави
червеи се хранят с гниещи животински останки, разлагащи се и
живи растителни тъкани, почвена
микрофлора и водорасли. Всички
представители на вида са лакомници, като са в състояние да изядат
храна, която е 10 пъти по-голяма от
теглото им, като маса.
Каква е връзката между климатичните промени и разпространението на паразитните
нематоди?

Климатичните промени може да доведат
до икономически щети, причинени от нематоди
Снимка „Климатека“

Роман РАЧКОВ,
„Климатека“ – научна
платформа за климатичните
промени
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Стъблените нематоди са особено вредни за култури като лук, чесън, краставици, магданоз и домати
Промените в климата, повишаването на средната повърхностна
температура на Земята, в допълнение към патогените и болестите,
са идентифицирани като найголямата заплаха за глобалното
здраве през ХХІ век. Резултатите
от най-новите изследвания показват, че процесът на затопляне
започва през 30-те години на ХІХ
век. Тенденцията на затопляне
през последните десетилетия
допринесе за увеличаване на заболеваемостта и смъртността в
много региони на света. Според
Междуправителствения панел
по изменение на климата (IPCC)
прогнозите на климатичните модели показват, че през този век
глобалната средна температура на
земната повърхност ще се повиши
с 1,1 – 6,4°C, докато безопасното
ниво на увеличение е 1,5 – 2°C.
Някои климатични модели, като
например този на Европейската
агенция за околна среда, предвиждат повишени температури в
Европа с 2,4 – 4ºC и променени
модели на валежите, като лятото се
предвижда да бъде по-сухо с 30%.
Изменението на климата може да
доведе до увеличени икономически щети, причинени от нематоди,
които вече са разпространени
на континента, напр. Globodera
pallida и Heterodera schachtii. Изменението на климата може също
да накара видовете нематоди,
които са преобладаващи, но рядко
увреждащи, да станат важни агрономически вредители, напр. видът
H. avenae. Този вид обикновено е
под естествен контрол от гъбички, но това потискане намалява
през сухо лято. Промените във
валежите също ще повлияят на
онези свободно живеещи нематоди, които атакуват растенията,
напр. триходориди и лонгидориди.
Повишените температури могат
също да доведат до по-голяма
заплаха от инвазивни видове нематоди, като видовете Meloidogyne.
Растителните екосистеми са
пряко повлияни от въздействието на глобалното затопляне
върху околната среда. Растежът

и развитието на растенията се
определят от наличието на хранителни вещества като азот и калий,
количеството слънчева светлина,
температурата и валежите и те вероятно ще се променят в резултат
от глобалното затопляне и климатичните промени. Високите нива
на атмосферен CO2 влияят върху
растежа на растенията поради
повишената фотосинтеза с цената
на намалено изпарение. Повишените нива на CO2 и температурата
също са съществени фактори,
които влияят върху биологията
на нематодите. Все по-вероятно
е развитието на нематодите да се
ускори при по-висока температура
на почвата и оттам това да повлияе
на взаимоотношенията растение –
паразитен нематод.
Какви са потенциалните вреди на някои видове нематоди
върху растенията?
За съжаление, не всички видове
нематоди живеят тихо и спокойно
в почвата, много от тях вредят на
растенията в градината. Част от
вредните видове са следните.
Кореновите нематоди паразитират върху корените на растенията.
Те пробиват кореновата система
и започват да я изяждат. На това
място се образуват израстъци,
които понякога се наричат гали.
Кореновото хранене на растението е нарушено, то изсъхва и
бързо умира. Особено често са
засегнати домати, патладжани,
краставици в оранжериите, картофите и цвеклото страдат върху
открити терени.
Стъблените нематоди са особено вредни за култури като лук,
чесън, краставици, магданоз и
домати. Нематодите проникват
в стъблото и започват да паразитират. В процеса на хранене те
механично увреждат растенията,
причиняват запушване на проводящите съдове. Стъблото се
деформира, набъбва, гофрира, в
резултат на това растението изостава в растежа и може да умре.
Листните нематоди засягат
предимно градинските ягоди.
Листата променят цвета си от зе-

лено до бледожълто, могат просто
да потъмнеят и впоследствие да
изсъхнат. Понякога дори се стига
до появата на дупки по листата.
Ентомопатогенни нематоди
– освен вредители по селскостопанските растения много видове
нематоди ни предпазват от други
вредители по тях. Сред тях се
отличава групата на ентомопатогенните нематоди. В процеса на
еволюцията те са развили симбиоза с бактерии, които са способни
да убиват насекоми. Ентомопатогенните нематоди са способни да
заразят над 1000 вида вредители
по селскостопански и декоративни
култури, включително карантинни
видове, засягащи всички етапи на
развитие, с изключение на яйцето.
Съответно можем да заключим,
че основните негативни последствия на нематодите върху селскостопанските растения са рязко
намаляване на добива, като при
някои по-примитивни човешки
общества те могат да доведат и до
физическото им изчезване.
Паразитиращите нематоди са
важни, икономически, селскостопански вредители.
Практическото приложение в
борбата с вредителите е възможно
върху широк спектър от култури
(плодови и ягодоплодни, грозде,
цветни и декоративни, зеленчукови култури, гъби) както в условия
на открит терен, така и в оранжерийното производство. Устойчивостта на много съвременни
синтетични химикали и липсата на
патогенни ефекти върху растенията, опрашителите (пчели, земни
пчели), земни червеи, ентомофаги
и акарофаги правят възможно използването на паразитни нематоди
в програмите за управление на
популацията на фитофаги.
Нематодите причиняват увреждане на реколтата както директно
в резултат на своето хранене, така
и като вирусни преносители на
болести като тези при картофи.
Нематоциди исторически са били
използвани за контрол на проблемите с нематодите, но са имали
тенденция да бъдат широкоспек-

търни и относително устойчиви.
Законодателни промени доведоха
до изтегляне от пазара на два
основни нематоцида в отговор
на опасенията за околната среда,
които повдигна тяхната употреба.
Промените в съответните директиви на ЕС ще доведат до загуба от
пазара на трите оставащи нематоцида с ограничени перспективи за
достъп до безопасни алтернативи.
Загубата на контрол върху нематоцидите и потенциалните промени
в климата могат да доведат до
ужасна ситуация за много земеделски производители. Фермерите
ще останат без средство за защита
от фитопатогенните нематоди,
което ще доведе до намаляване
на добивите от основните селскостопански култури. Например
картофената цистообразуваща
нематода (Globodera pallida) , която
е космополитен вид, е способна в
години на масовото си разпространение да причини до 80% загуба
на реколтата от картофи. Липсата
на алтернатива при нематоцидите
може да доведе до глобални проблеми в хранителните вериги.
Измененията на климата продължават и е необходимо събирането на биоинформация за
моделиране и прогнозиране как
промените в климата биха довели до повишени рискове от
нематодни вредители в селското
стопанство на Европа. Необходимо е да се разработят и тестват
симулационни модели на популации от нематоди на територията
на ЕС, като се използват първични
данни за температурата и влагата
на почвата с развитието на нематодите, скоростта на размножаване и
увреждането на реколтата. Получените данни да бъдат използвани
за разработване на стратегии
за управление на вредителите с
цел смекчаване въздействието
на промените в състоянието на
нематодните вредители.
*Статията се публикува със
съкращения
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„Непознаването на българската история не може
да остави спокойни онези,
които непрекъснато се разкъсват между многобройните въпроси и отговори в
търсене на истината. Къде
е мястото на българите в
контекста на днешна и вчерашна Европа? Дали „и ний
сме дали нещо на света?“.
Има ли и какви са заслугите на нас, българите, в
световната история?“ Това
пише в предговора на албума „Българските следи по
света – с палитра, камера
и слово“ Венета Ненкова,
основател на едноименното младежко биенале. Тя
споделя, че прекъснатата
връзка между поколенията,
произхождаща от незнанието, а може би от липсата на
достатъчна образованост, я

Снимка БАН

Българските следи по света

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откри изложбата с творбите
на българските ученици в чужбина заедно с Венета Ненкова, която е основател
на международното младежко биенале „Българските следи по света“
кара да се замисли как да
събуди у младото поколение

интереса към българските
следи, оставени от наши

сънародници навсякъде по
света. Онези следи, които

са част от малко познатата
или непозната история на
България.
Така се заражда идеята за
международното младежко
биенале „Българските следи
по света – с палитра, камера и слово“, организирано
от Българското училище
„Асен и Илия Пейкови“
и културната асоциация
„Паралел 43“ в Рим. То се
провежда под патронажа
на БАН, МОН, Българското
посолство в Рим. Партньори
на събитията са Асоциацията на българските училища
в чужбина, Българският
културен институт в Рим,
Националното издателство
„Аз-буки“, Ротари клуб –
Добрич, Асоциацията на
българските екскурзоводи,
НАИМ при БАН.
В конкурсната програма

участват около 100 деца и
ученици от 6- до 18-годишна възраст, разделени в три
възрастови групи. Особено
активни са участниците от
Великобритания, Германия,
Франция, Италия и САЩ,
които представят живописни
творби, графики, както и късометражни документални
филми.
През ноември 2021 г.
в американския Temple
University в Рим е открита изложба с творбите на младите
творци. През юли 2022 г.
същата изложба гостува и
в БАН. Медиен партньор
на биеналето „Българските
следи по света – с палитра,
камера и слово“ е Националното издателство „Аз-буки“
– издател на албума, в който
са събрани творбите на участниците.

Мисия: училища, пълни с деца
С тазгодишната конференция под надслов
„Асоциацията на българските училища в чужбина – 15 години с устрема и вярата на Паисий“ в Националния студентски дом в София се
отбеляза юбилеят от създаването на неправителствената организация. Равносметката
открои сред най-важните постигнати успехи
осигуряването на бюджетно съфинансиране
на училищата в чужбина, за да расте броят
на обхванатите ученици на 6 континента;
подадената петиция на АБУЧ през 2017 г. в
Европейския парламент за издигане статута

У

Тони НАЙДЕНОВА

частниците в конференцията „Асоциацията на българските училища
в чужбина – 15
години с устрема
и вярата на Паисий“ очертаха и бъдещия път на развитие, а Наталия
Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите
зад граница и училищна мрежа“ в
МОН, ги запозна с новостите.
„Мрежата от български неделни
училища е много интересна през
последните години и вече е в съвсем нова парадигма – казва пред
„Аз-буки“ Наталия Михалевска.
– Ситуираните близо 400 неделни
училища по целия свят не са всичко, защото мрежата им е уплътнена
и от електронното обучение, което
регламентирахме. Така те допускат
в тях да се обучават и деца от други
държави, включително и от учители от България при определени
условия не само по български, а и
по история и география.“
В някои населени места мрежата
на българските неделни училища
(БНУ) е достигнала своя краен предел, което означава, че е осигурен
достъп на всяко дете, което иска
да учи в тях. Затова е взето решение, че на територията на Лондон,
Париж, Кипър и на още пет места
по света няма да се разкриват нови
неделни училища.
Интересна е и тенденцията на

на българския език в страните членки на ЕС
и получаване на привилегии, каквито ползват
други западни езици за влизане в колежи и
университети след завършено средно образование в чуждите образователни системи;
въвеждане на изпит за сертификат, който
удостоверява ниво на владеене на български
в 13 американски щата, издаван от ДЕО към
СУ „Св. Климент Охридски“ и даващ възможност на възпитаниците на неделните училища да влизат в американски колежи и университети, и много други.

дистанционното обучение. През
учебната 2021/2022 г. например в
БНУ са се обучавали деца от Катар,
Саудитска Арабия и Бахрейн, където няма неделни училища. Това
довежда до увеличена мотивация и
през тази година предстои откриване на школо и в Бахрейн.
„Две са най-важните новости,
свързани с българските неделни
училища. Едната е да извършват
изследователска работа по издирването на българските следи,
свързани с българската история
по света, както и с приноса на
българите за развитието на други държави – обяснява Наталия
Михалевска. – Изложбата „Българските следи по света“, която
Венета Ненкова откри в София,
е първа стъпка в тази посока
и нашето вдъхновение за този
проект. Идеята ни е това, което
намират за България по света,
да го съберем на едно място в
електронен портал. Също така да
направим периодични издания –
списания, например с разкази на
хора от историческите диаспори
в Балканските страни, в Украйна,
Молдова и т.н., свързани с България. Тези краеведски дейности ще
се финансират по Програма „Роден език и култура зад граница“.“
Втората е по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“
(ННП „Българистика“) и е свързана
с новите учебни програми, които
ще започнат да се разработват заедно с БНУ, както и с университетите

в България и двата института на
БАН – за литература и за български
език. Тя е и за лекторатите, но и за
неделните училища, тъй като става
дума за професионална работа на
българисти, които правят диагностика на езикови компетентности с
тестове, с електронни обучителни
материали, които са нужни на БНУ.
Вследствие на проведените тестове от I до IX клас, направени в 240
БНУ в 33 държави през последните
две години, в НП „Роден език и
култура зад граница“ е заложено
разработване на нови учебни програми, които да играят ролята на
стандарти за обучение по БЕЛ в
чуждоезикова среда. Екипите ще
бъдат сформирани наесен и ще
работят през учебната година до
май 2023 г. След това ще бъдат
изготвени и издадени и новите
учебни помагала за обучение в чужбина, както и електронни ресурси,
електронни помагала и електронни
интегрирани уроци, изработени от
екипите на БНУ.
Майсторските класове също
ще се въведат от тази учебна година – това е вид квалификация,
вид обучение. Те ще се провеждат
онлайн или на място и по време
на тях учителите от БНУ ще могат
да правят демонстрации на своя
методика на преподаване или на
други педагогически способи,
които използват. Майсторските
класове ще се събират на електронна платформа и ще бъдат излъчвани
по различно време. По този начин
повече учители ще имат достъп до

Снимка АБУЧ

През следващата година ще се разработват нови учебни програми
за изучаването на българския език като чужд

Специални поздрави към Асоциацията на българските училища
в чужбина за успешно извървения 15-годишен
съвместен път отправи Наталия Михалевска от МОН и връчи
букет на нейния председател Ирина Владикова (вляво)
тях, за да видят какво правят техните колеги по света, когато това им е
необходимо, а не в точно определен
час, както са уебинарите.
„В момента диагностиката на
езиковите компетентности на децата се прави от всеки учител
както може – чрез конструиране
на различни тестове, включително
интервюта с родителите и самите
деца – казва Наталия Михалевска. – Идеята е да се определи
минимумът от знания и езикови
компетентности, които трябва да
бъдат овладени на съответното
ниво в съответния клас, за да се
улеснят учителите. Затова в ННП
„Българистика“ всеки университет залага дейности, свързани с
диагностика и с учебни програми,
и когато те бъдат подготвени, ще ги
консултираме с вас.“
ННП „Българистика“ е с бюджет от 4 млн. лв. за три години.
Ръководи се от консорциум с представители на БАН и на всички

българисти от катедрите по света,
по славянски филологии, департаментите по чуждоезиково обучение
– тоест всички, които имат опит в
методиката на преподаването на
българския език като чужд. „Тя е
с много повече възможности, но
каквито и помагала и програми
да правим, най-важното си остава
как преподава учителят – методите, нагласите. Те трябва да бъдат
свързани и с историята, и с народопсихологията, и с изкуството,
и с фолклора, и с правенето, но
най-вече с отношението. Защото
не можем да забравяме, че това
обучение не е задължително, и ако
децата не се радват на заниманията
в БНУ, те могат и да не отидат там.
А нашата мисия е училищата да
бъдат пълни с български деца – категорична е Наталия Михалевска.
– Затова смятаме да продължим
с квалификацията на учителите, с
обученията, включително с майсторските класове.“
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Видински ученик създаде мобилно приложение „Посетете Видин“.
Възпитаникът на Професионалната гимназия
„Проф. д-р Асен Златаров“ Ивайло Георгиев е
разработил двуезично
мобилно приложение –
на български и на английски. На този етап то
съдържа информация за
забележителностите във
Видин, както и за местата за настаняване и за
хранене. Това съобщава
неговата преподавателка
Мария Иванова. Двамата
се срещнаха с експерти от
отдел „Култура“ в Община Видин и представиха
мобилното приложение.
Идеята за разработката
се ражда в рамките на
проекта STEPS4SCHOOL
по програма „Еразъм+“,
който ПГ „Проф. д-р Асен
Златаров“ изпълнява в
партньорство с училища
от Австрия, Италия, Чехия, Португалия и Словения. Мария Иванова раз-

казва, че във връзка с една
от дейностите по проекта
учениците от партньорските училища трябвало
да намерят в интернет определена информация за
Видин – забележителностите на града, транспорт,
места за настаняване,
дейности през свободното време. Някои от
учениците споделят, че са
били затруднени, тъй като
наличната информация
не била систематизирана
и събрана на едно място.
Така дошла идеята за
създаване на мобилното
приложение, което да е
в помощ на туристите,
посещаващи Видин.
Техническото изпълнение е поверено на
Ивайло Георгиев, който
през следващата учебна
година ще бъде в десети клас, специалност
„Компютърна техника и
технология“. Ивайло е
завършил курс към академия „Телерик“.
„Една от темите, които изучавахме, беше за
платформа за създаване
на приложения, като на

Снимка Община Видин

Министерство
на образованието и науката
Национално издателство за
образование и наука „Аз-буки“

СЮЖЕТИ

Ивайло Георгиев и неговата преподавателка Мария Иванова показват мобилната
версия на приложението „Посетете Видин“
финала трябваше да направим собствен проект –
разказва Ивайло. – Тогава
започнах да разработвам
това приложение, макар
настоящата версия да е
значително променена
и надградена“, обяснява

ученикът. Той споделя,
че възнамерява да допълва приложението с още
информация, за което
Община Видин поема
ангажимент да му съдейства.
Приложението „Посе-

тете Видин“ (Visit Vidin)
може да бъде изтеглено
безплатно от следния
линк:
https://drive.google.
com/file/d/1IEYNaJjD10
FTINkb8E5zBixhlCUku0
0T/view?usp=sharing

Кокалянски Урвич
вече е достъпен
Крепостта е от значение за конкурентоспособността
на София в областта на културния туризъм
и образованието

В

края на юли приключи първата
фаза от проучванията, консервацията и социализацията на една
от последните крепости на Второто българско царство от края
на XIV век – Кокалянски Урвич,
осъществени от археолози от
Национа лния историче ски
музей и Секцията за средновековна археология на НАИМ при
БАН. Проектът „Цитаделата на
Кокалянски Урвич“ се реализира с финансовата подкрепа
на дирекция „Култура“ на Столичната община за 2022 г. Той
дава възможност за получаване
на нова информация за историческото развитие на столицата,
като част от многовековната
българска култура.

„Любимото
ми място
в покрайнините
на София“,
сподели кметът на столицата
Йорданка Фандъкова по време
на посещението на Кокалянски
Урвич и отбеляза, че крепостта
е приоритетен проект за Столична община. Тя заедно с едно от
най-големите праисторически
селища в Европа – Слатина,

намиращо се в едноименния
столичен район, е от изключително значение за развитието на
София като конкурентоспособна
община в областта на културния
туризъм и образованието. Пред
екипа на археологическата експедиция на проекта „Цитаделата
на Кокалянски Урвич“ с научни
ръководители Виолина Кирякова – НИМ, и Филип Петрунов – НАИМ – БАН, Йорданка
Фандъкова обяви, че Общината
ще продължи да финансира проекти през Програма „Култура“,
като Проекта за консервация на
археологическите структури на
късносредновековния манастир
около храм „Свети пророк Илия“
в крепостта Кокалянски Урвич.
Градската археология е водеща за развитието на културния
туризъм и преоткриването на
столицата. По този начин се
представят събития от историята ни, записани в археологическите пластове, които трябва
да бъдат запазени и показани на
новите поколения. Чрез „Цитаделата на Кокалянски Урвич“
освен разкриването на нови
научни данни за един от найважните културно-исторически
обекти в рамките на София се
осигурява и по-достъпна среда
за отдих на софиянци и техните
гости. В горещите летни дни

крепостта Кокалянски Урвич
предлага възможност за прохладна разходка в планините
Плана, Лозенска и Витоша.
Благодарение на продължаващите проучвания и социализация на цитаделата на
Кокалянски Урвич в рамките
на археологически сезон 2022 г.
са разкрити останки от втори християнски храм, чието
функциониране се отнася към
ХIV – ХVІІ век. В руините на
храма наред със стотиците стенописни фрагменти са открити
и много интересни находки.
До тази година е изве стен
само един християнски храм,
разположен в ниската част на
укреплението. Неговото проучване започва през 1969 г. от
проф. Димитър Овчаров.
Непосредствената близост на
крепостта Кокалянски Урвич
до града и достъпността ѝ с
градски транспорт дават изключителна възможност за организирането на образователни
дейности, свързани с

подпомагане
на учебния процес
по история
в столичните
училища и висши
учебни заведения.

Ученици и студенти имат
възможност да се докоснат
до разкритите старини чрез
организирането на уроци на открито, провеждането на зелени
училища и други иновативни
образователни подходи. Социализирането на Кокалянски
Урвич съчетава възможностите за неограничен достъп до
културно наследство, природа
и образование.
Към момента в археологическите проучвания участват
студенти от Нов български
университет, СУ „Св. Климент
Охридски“, Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и
Методий“ и Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“. Предвижда се
да бъдат проведени серия от
семинари на тема „Средновековно крепостно строителство
– ландшафти и архитектурни
похвати“, както и специализирани обучения за студенти по
археология, история, реставрация и консервация.
Втората фаза на проучванията и дейностите на обекта
„Цитаделата на Кокалянски
Урвич“ ще продължи пре з
октомври 2022 г. по проект на
НИМ, с финансовата подкрепа
на Министерството на културата.

ТВОРЧЕСТВО
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С

ъюзът на физиците в България и
фондация „Еврика“ организираха
национален конкурс за есе. Темата,
по която писаха ученици и студенти от цялата страна през 2022 г.,
е „Физика, физици и околна среда“.
В конкурса се включиха 139 участници – ученици от 33 основни
и средни училища, както и студенти от два университета.

Есетата са оценени от жури и
са представени на Младежката научна сесия в рамките на
50. национална конференция по
физика.
Медиен партньор на форума е Национално издателство
„Аз-буки“.
По традиция вестник „Аз-буки“
публикува отличените творби.

„Аерозолното“ охлаждане
не компенсира затоплянето
Мария Шилева – IX клас, III място
ПГАСГ „Арх. К. Петков“ – Пловдив
Научен ръководител – Красимир Витларов
Преди две десетилетия понятието
„климатични промени“ звучало екзотично. Малко хора са чували за него. Промяната в климата обаче съвсем не е нещо
ново и модерно. Парниковият ефект
всъщност е една от най-ясно установените теории в науката за атмосферата.
Що се отнася до глобалното затопляне,
като следствие от човешката дейност,
тази концепция вече над два века е обект
на изследване и научни дебати.
Още през 1827 г. френският математик Жан-Батист Жозеф Фурие
лансира идеята, че атмосферата има
свойството да задържа топлина. Той
установява, че топлината се запазва подобре във въздуха, отколкото във вакуум.
Фурие полага основите на концепцията
за парниковия ефект и е първият, който допуска хипотезата, че човешката
дейност може да повлияе на климата в
бъдеще. Експериментални изследвания
обаче са публикувани 30 години по-късно,
а техен автор е Юнис Нютън Фут –
първата жена в науките за климата и
атмосферата. Тя изследва затоплящия
ефект на слънчевото лъчение върху различни газове. Установява, че стъкленицата със сгъстен въздух се загрява по-бързо
от тази с разреден, влажният въздух се
загрява по-бързо от сухия, а стъкленицата с наситен с СО2 въздух се загрява
по-бързо и изстива много по-бавно от
тази с обикновен въздух.
През 1896 г. Сванте Арениус – шведски физик, химик, носител на Нобеловата награда за химия от 1903 г., за първи
път представя количествено отношението между концентрацията на СО2 в
атмосферата и промяната в температурите на земната повърхност. За
този ефект Арениус въвежда термина
hot house, който не след дълго започва
да се налага като greenhouse effect – или
т.нар. парников ефект. В изчисленията
си отбелязва и правопропорционалната
зависимост между промяната в темпе* Заглавията са на редакцията. Есетата се публикуват със съкращения

ратурите и количеството водна пара,
отделяно в атмосферата.
В своя труд „Светове в творението:
Еволюцията на Вселената“, преведен на
английски през 1908 г., Сванте Арениус
изчислява, че при намаляване съдържанието на СО2 в атмосферата наполовина
глобалната температура ще падне с около 4°C, а с всяко удвояване ще се повишава
с 4°C. Той обаче смята, че Световният
океан ще абсорбира по-голямата част
от СО2, отделян от индустриалното
производство, и само малка част от
остатъчните парникови газове могат да
окажат някакво доловимо въздействие
върху климата, и то чак в хода на следващите няколко века.
Научният принос на Сванте Арениус
е забележителен. Той първи изразява
тезата, че ако изпаряваме залежите
си от въглища във въздуха, ще последва
глобално затопляне. Много от неговите
изчисления обаче са оспорени, откриват
се и редица неточности.
Науките за климата продължават да напредват и през 1938 г. британският инженер Гай Стюарт Календар публикува изследването си
„Изкуственото производство на въглероден диоксид и неговото влияние
върху температурата“, където изчислява, че температурите през предходните 50 години са се увеличили.
След 60-те години на ХХ век аерозолите и въглеродният диоксид вече
са обект на по-сериозни изследвания.
Изчислителната техника навлиза в
науката, а нови данни и компютърните модели дават много по-добро
предвиждане на ефектите върху глобалния климат от замърсяването на
атмосферата. В началото се смята,
че праховите частици от непълното
изгаряне на въглища ще доведат до
охлаждане на климата, тъй като този
вид аерозолно замърсяване на места
може да повиши албедото, а така помалко слънчева светлина ще достига
до земната повърхност. През 70-те
години обаче вече е напълно ясно, че
„аерозолното“ охлаждане не може да
компенсира затоплянето от натрупващия се въглероден диоксид, метан и
други парникови газове.

„Зимни вечери“ на Мартин Димитров (II курс, СУ „Св. Климент Охридски“) – I място
от националния фотоконкурс за ученици и студенти „Физика и климат“, провел се
в рамките на юбилейната 50. национална конференция по въпросите на обучението
по физика, организирана от Съюза на физиците в България
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Въглеродният резервоар на Земята*
Теодора Момчилова – Х клас, II място
ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали
Научен ръководител – Катя Славова
Климатичните промени засягат всички живи
същества. Покачването
на температурите с всяка следваща година става
все по-голямо и е повод за
притеснение у хората. Тези
промени в климата са възникнали вследствие не само
на човешка дейност, но и на
глобални и физични явления,
които, малко или много,
допринасят за покачването
на температурите. Глобалното затопляне е екологична
катастрофа, пред която
е изправено човечеството.
Последиците от затоплянето на климата, топенето на
ледниците, покачването на
морското равнище и редица
други явления влияят върху
околната среда
В опит за опазване на
околната среда и овладяване
на климатичните промени се съставят различни
екосистеми, сключват се
глобални споразумения за
намаляване емисиите на
парниковите газове. Екосистемата представлява
съвкупност от живи организми, които са свързани
помежду си в зависимост от
физическата среда, в която
се развиват.
Един от основните фактори за промените на климата е увеличаването на
парниковите газове в атмосферата. В резултат на
естествени процеси, както
и на човешката дейност, се
образуват големи количества парникови газове, които

се натрупват в атмосферата и засилват парниковия
ефект. Парниковият ефект
е естествено явление, но
човешката дейност му повлиява с многото отделящ
се въглероден диоксид от
коли, изгаряне на изкопаеми
горива, заводи, добитък и др.
Като следствие от климатичните промени средната
температура на Земята се
покачва непрекъснато.
Енергията е от съществено значение за всекидневния живот. Тя е необходима
за отопление, осветление,
за да функционират предприятията, фабриките
и електроцентралите, за
транспортните средства
и др. Но при изгарянето на
изкопаеми горива за производството на тази енергия,
както и при други човешки
дейности, като изсичане
на тропическите гори и
отглеждане на добитък, се
добавят огромни количества
парникови газове към тези,
които се срещат естествено в атмосферата. Това
засилва парниковия ефект и
глобалното затопляне.
Една интересна превенция за опазване на околната среда е огромният склад
за въглерод в почвата. Почвата складира въглерод
основно под формата на
органична маса и е вторият по големина въглероден резервоар на Земята
след океаните. Добрите
практики в областта на
лесовъдството могат да

помогнат за поддържане
или дори за повишаване на
количеството въглерод,
който се задържа в земята. Това ще намали парниковите газове с количество,
еквивалентно на това да
се премахнат повече от
един милион автомобила
от пътя. Улавянето и съхранението на въглерод е
технология, която може
да допринесе много за борбата с изменението на
климата.
Въпреки че се повишава
количеството отпадъци,
които се рециклират, все
още голяма част от тях се
озовават в сметищата. При
гниенето си те отделят във
въздуха огромни количества
метан. Разделното изхвърляне на отпадъци става все
по-необходимо. Колкото порано населението на света
осъзнае сериозността на
проблема с глобалното затопляне и пагубните последствия, толкова са по-големи
и шансовете да се опази
планетата Земя.
Затова ние, от Езикова
гимназия „Христо Ботев“ –
Кърджали, няколко поредни
години по време на нашата
иновативна седмица засаждаме по сто дръвчета
в региона. Тази година тема
на иновативната седмица е
„Аз живея тук и променям“.
Периодично организираме
дни за почистване на града и засаждаме цветя в
училищния двор. Тези малки и на пръв поглед така
незначителни неща водят
до големите и значителни
промени за обществото и
за планетата Земя.

Милиарди сензори за
метеорологични данни
Мартин Цветанов – IX клас, III място
Eзикова гимназия ,,Иван Вазов“ – Пловдив
Научен ръководител – Недялка Траянова
Терминът ,,климатични промени“ описва
измененията в климата на Земята за дълъг
период. Климатът на Земята се променя
с различно темпо от самото ѝ начало.
Отчитането на скоростта на промените
е важно, защото ни позволява да разберем
причините за климатичните изменения.
Всеки фактор, който променя количеството на входящата или изходящата енергия за
дълъг период, може да причини климатични
изменения. Някои от тези фактори са
естествени, или „вътрешни“ за климатичната система – вулканичната дейност,
слънчевата енергия или орбитата на Земята около Слънцето. Другите са „външни“
за климатичната система – те тласкат
климата към ново дълготрайно състояние.
Това състояние може да е по-топло или похладно. Двата природни фактора, които
имат отношение към сегашните климатични изменения, са промените на вулканичната
дейност и слънчевата радиация.
Тези фактори засягат предимно количеството постъпваща енергия. Големите
вулканични изригвания с емисии на огромни
количества прах охлаждат атмосферата,
но имат епизодичен принос и относително
краткотрайни въздействия върху климата
(няколко месеца до няколко години). Промените на слънчевите лъчения имат принос към
тенденциите в климата през последните
векове, но от промишлената революция
насам повишените нива на парникови газове
в атмосферата са почти десетократно

по-мощни „причинители на изменения на
климата“ от промените на слънчевите
лъчения. Промените на океанските течения
или атмосферната циркулация също могат
да влияят на климата за кратки периоди.
Първите схващания за промените на
климата са били, че той се изменя много
бавно. С изучаването на климата на Земята
в по-далечно минало се занимава палеоклиматологията. Сведения за времето и климата
за периода преди техническата революция
могат да се открият в различни писмени източници. Климатът от по-далечно минало
се възстановява след прилагане на различни
анализи върху утаечните скали, изкопаемата флора и фауна.
От изобретяването на термометъра и
барометъра през ХVI – ХVII век науката за
атмосферата не е спирала да търси отговори на въпросите за промяната на климата.
По-детайлни сведения за промените в
климата започват да се получават след
широкото навлизане на инструменталните
измервания на редица климатични елементи,
като температура, валежи, атмосферно
налягане и др. Епохата на инструменталните измервания започва през втората
половина на XVIII в. През ХIХ в. проучвания
на горните слоеве на атмосферата се
правят с метеорологични балони, а през
60-те години на ХХ век в орбита е изстрелян
първият сателит за метеорологични изследвания – TIROS-1. Днес милиарди сензори от
планински върхове, океански дълбини, от
Космоса и дори от други планети изпращат
постоянно данни, които ни позволяват да
разберем как се формира и променя климатът на нашата планета.

брой 31, 4 – 10. VIII. 2022 г.

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

На стр. 5

На стр. 20

Днес в броя

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

На стр. 19

2022
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ОТОКОНКУРС

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

®

Българска академия на науките
www.bas.bg

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

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

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

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.

Снимка ДГ „Пролет“

истини
А збучни
Подкрепа

Антоанета НАЙДЕНОВА

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

По-модерни
и по-иновативни
Национални програми увеличават обхвата
и финансирането си
Министерският съвет одобри допълнително 2 088 222 лева за подкрепа на иновациите в образованието и модернизацията
на материалната база на училища. От тях
1 682 170 лева се отпускат по Национална 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 пакети 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 възможност 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 изграждане 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 общински 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 реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 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

Младите учители имат нужда
от подкрепа, за да останат в професията. 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 резултатът е, че през 2019 г. отпадналите
преподаватели след първата година
вече са 23%. Според авторите на изследването 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? Причините са най-различни – може да не са
добре приети в училището, може
да се сблъскват с много предизвикателства, 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 начинаещи преподаватели в учителската 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 квалификационните курсове, и се стигне до
проверката в клас – прилага ли се наученото от учителите в часовете
и повишили ли са се знанията на техните ученици. Иначе ще продължи
преливането от пусто в празно. Така
че, да заложим на подкрепа за младите учители, съчетана с контрол.

Изданията на „Аз-буки“

Цена
за година

Вестник „Аз-буки“
Научно списание
„Български език и литература“
Научно списание „История“
Научно списание
„Математика и информатика“
Научно списание „Педагогика“
Научно списание
„Професионално образование“
Научно списание
„Стратегии на образователната
и научната политика“
Научно списание „Философия“
Научно списание
„Обучение по природни науки
и върхови технологии
Научно списание
„Чуждоезиково обучение“

78 лв.

Снимката участва в VI издание на Фотоконкурса на „Аз-буки“.
Автор: Владимир Илиев, ППГ „Гео Милев“ – Стара Загора

„Моето училище е най-хубавото“

39 лв.
39 лв.

Седми национален фотоконкурс

39 лв.

Под патронажа на министъра на образованието и науката

87 лв.

Н

50 лв.
53 лв.
30 лв.
53 лв.
39 лв.

Абонирайте се
В РЕДАКЦИЯТА
с отстъпка
3%

от цената –
при ТРИ
и повече издания

5%

от цената –
при ПЕТ
и повече издания

от цената –
комплект
15% за ПЪЛЕН
от изданията

Контакти: София 1113,
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,
тел.: 02/425 0470;
azbuki@mon.bg

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

ационално издателство „Аз-буки“
очаква творбите за
VII издание на Националния фотоконкурс
„Моето училище е най-хубавото“.
В конкурса могат да участват:
Ученици от I до XII клас, които представят
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се приемат до 30. XI. 2022 г.
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“
Участието в конкурса е без такса.
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg.

Изпратените снимки се оценяват
от авторитетно жури с председател
проф. д-р Станислав Семерджиев –
ректор на НАТФИЗ,
изпълнителен директор на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища.
Победителите се обявяват през декември 2022 г.
Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени
в специален календар за 2023 г.
Ученическите творби ще бъдат публикувани
в изданията на „Аз-буки“.

Човешките сълзи носят
полезна информация

М

икроскопичните частици в сълзите
предлагат информация какво се случва
в тялото. Нова технология позволява
само с няколко капки да се разпознае
очно заболяване и дори да се открият
признаци на диабет, съобщават учени
в ACS Nano. „Искахме да демонстрираме потенциала на използването на
сълзи за откриване на болести“, казва
Фей Лиу – биомедицински инженер в
Медицинския университет „Уенжоу“ в
Китай. Възможно е капчиците да отворят прозорец за учените да надникнат
в цялото тяло, казва той. И един ден
дори да позволят на хората бързо да
тестват сълзите си у дома.
Подобно на слюнката и урината,
сълзите съдържат миниатюрни торбички, пълни с клетъчни съобщения. Ако
учените успеят да прихванат тези микроскопични „пощенски чанти“, те биха

могли да предложат нова информация,
но събирането им е трудно. Така че екипът на Лиу измисля нов начин за улавяне на торбичките с малки обеми сълзи.
Резултатите са впечатляващи.

Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме
възможност да закупите неговите броеве и от следните места:

Различни заболявания на сухото око
оставят свои собствени молекулярни
отпечатъци в сълзите. Те биха могли да
помогнат на лекарите да наблюдават и
как диабетът на пациента прогресира.

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.
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за образование и наука

d) I never created my own cascade problems, used ready-made ones only (36%).
Most teachers in Ukraine and the Republic of Moldova do not create cascade problems themselves, but use ready-made problems of this type. This is natural, because the creation of high-quality
cascade problems requires careful methodological work and proper special training.
At what stages of studying the topic or course of mathematics, in your opinion, it would be
appropriate to use cascade problems? (itispossibletochooseseveralanswers)
a) During explaining new material (8%).
b) During improving the ability to solve typical problems of the topic (21%).
c) During preparation for current testing and control works (19%).
d) Directly on current testing and control works (11%).
e) During the generalization and systematization of students‘ knowledge and skills (24%).
f) Directly on the final tests (11%).
g) On the final exams (6%).
The diagrams below show the differences between the spheres of using of cascade problems
for Ukraine and the Republic of Moldova.

Избрано
от текстовете, публикувани в списанията
на Национално издателство
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From the diagrams we can see that in Ukraine cascade problems are more used at the stages
related to teaching mathematics (explaining new material, improving the ability to solve problems),
while in the Republic of Moldova this type of problems predominates during the systematization of
material and control actions (current tests and control works, final exams).
Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 2
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Капитолийските
божества
по нашите земи

Откъс от „Празниците на Юпитер
в Долна Мизия“

Гл. ас. д-р Иван Вълчев

Приложение на вестник

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
В Долна Мизия култът към върховния римски бог
Юпитер е засвидетелстван едва от времето на император Хадриан (117 – 138). Въпреки значителните военни контингенти, лагеруващи по Долен Дунав през целия
I в. сл. Хр., все още няма открит епиграфски паметник,
датиращ от този период. Най-ранните посвещения са
дело на военни лица и на ветерани и ясно показват пътищата на проникване на култа, а именно чрез римската армия и романизираните заселници в Долна Мизия.
Въпреки значителното увеличаване броя на паметниците от управлението на Антонин Пий (138 – 161) насетне
профилът на посветителите не се променя значително.
Водещи остават римските граждани и лицата с военна
кариера – както тези на активна военна служба, така и
ветераните. В средите на местното тракийско население проникването на култа е ограничено.
Още от републиканската епоха капитолийският
Юпитер Всеблаг и Всемогъщ (Iuppiter Optimus Maximus)
се превръща във всепризнат символ на римското могъщество. Отдаването на почит на този бог е израз на
лоялност към римската държава, но също така и на
приобщеност към римската култура. Затова и почитането му в армията е толкова ясно изразено. Римските
граждани (cives Romani consistentes) също полагат значителни грижи за пропагандирането на култа към върховния римски бог. В Долна Мизия официалният характер
на култа към Юпитер е изведен на преден план чрез многобройните посвещения за добруването на императорите. Такива паметници издигат както цели общности
(муниципии, военни подразделения, села), така и отделни граждани. И в двата случая отново водеща е инициативата на вече споменатите ветерани и временно
пребиваващи на съответните места римски граждани,
предимно търговци. Юпитер обаче не е само бог на римЗаглавието е на редакцията
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. Here the main thing will be
what level, it is advisable to use cascading problems of type
to formulate consecutive tasks so that the corresponding mathematical competence is clearly manifested (draw, construct, calculate, justify, etc.) (targetvalidityofthecascadeproblem).
If it is necessary to reveal the knowledge of students of factual material in mathematics, and
also the level of their mathematical competencies, then it is advisable to use cascading problems of
type
Selections of such problems should be in school textbooks, collections of problems, tests in
mathematics for thematic and final evaluation, SFA, EIA, final exams, etc.
One cascade problem allows you to reduce the number of tasks offered during the test of
student‘s achievement. The student is less distracted by the various plots of conditions, and more
focused on fulfilling the requirements of the tasks.
Consecutive tasks (subproblems) of the cascade problem can be varied according to the level
of program requirements, which makes such tasks a good tool for implementing a differentiated
approach to student learning.
Cascade problems in the means of control cannot be many. Their reasonable sufficiency
should be maintained, because excessive amounts will only worsen the results of the inspection.
The above view on cascade problems and their purpose shows that the problem of competent
and pedagogically balanced use of cascade problems in the educational process is extremely important and requires careful discussion among interested professionals in the field of mathematics
teaching methods, as well as among practicing mathematics teachers. We conducted such a discussion through a statistical experiment in the form of a survey.
Description and results of the statistic experiment. To clarify the experience of using
cascade problems of different types in the educational process, we conducted a survey of mathematics teachers in Ukraine and the Republic of Moldova. The survey was conducted online by
filling out Google forms. It was attended by about 300 mathematics teachers from Ukraine and the
Republic of Moldova. Here are the proposed survey questions with summary results and comments
for them. In brackets, after the options for answering the questions with alternatives, the percentage of the total number of mathematics teachers in both countries who chose this option is given.
“Cascade problem is a problem that contains common condition and an ordered list of tasks
(subproblems) that should be done to complete it.” Have you been familiar with this definition and
this type of problems before?
a) Yes, I know the definition and this type of problems (30%).
b) I am well aware of this type of problems, but I see the definition first time (45%).
c) I heard something about this type of problems, but I see the definition first time (19%).
d) I do not know this definition, and have never heard of this type of problems (6%).
As we can see, almost all teachers are familiar with this type of problems to varying degrees,
and three quarters of them are well acquainted with these tasks. Interestingly, significantly more
mathematics teachers in the Republic of Moldova are familiar with the definition of the cascade
problem (63% of respondents) than in Ukraine (12%). At the same time, in Ukraine more than a
third (34%) of respondents only something heard about cascade problems (in the Republic of Moldova this indicator is only 8.5%). This indicates a better theoretical awareness of this type of problem
in the Republic of Moldova and provides additional motivation to familiarize teachers with cascade
problems for Ukrainian methodologists.
Have you used cascade problems in your practice and how often have you done so?
a) Yes, I constantly use cascade problems (18%).
b) I use these problems, but infrequently (64%).
c) I used these problems a long time ago, but I don‘t use them now (8%).
d) I never used such problems (10%).
It should be noted that in Ukraine 25% of surveyed mathematics teachers do not use cascade
problems in the educational process, and only 14% of respondents use them the educational process
constantly. In the Republic of Moldova, 8.5% of respondents do not use cascade problems. Obviously,
in the vast majority, these are the same Moldovan teachers that are unfamiliar with this type of
task. 24% of Moldovan mathematics teachers constantly use cascade problems in their work, and
68% of them use them from time to time. Thus, we can conclude that cascading problems are more
popular among mathematics teachers in the Republic of Moldova than in Ukraine.
Have you ever created cascade problems yourself and how often?
a) Yes, I constantly create such problems and use only my own cascade problems (3%).
b) Yes, I often create such problems and use my own cascade problems rather than readymade ones (13%).
c) Yes, I create such problems from time to time, but I use ready-made cascade problems
more (48%).
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consecutive tasks (subproblems) and their solution indicates the acquisition of mathematical knowledge by students (content validity of the cascade problem).
If we want to find out what mathematical competencies of the student are formed and at
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is tan-

is a trapezoid for which

. Draw this trapezoid in the co-

ordinate system from the item 1 and find the coordinates of point .
It is also the cascade task of mixed type. In some tasks, an intermediate answer is intentionally suggested so that a student who is unable to solve such a task can move forward using this
intermediate answer.
Methodological comments.Analysis of the content of the above cascade problems revealed
two main purposes for which they are proposed during assessing student achievement:
– goal A isto cover the widest possible area of mathematical concepts and their properties and
thus more carefully check the amount of material learned by students during studying in secondary
school (or to find out whether the students have mastered the entire program material or only part
of it, find the gaps in their knowledge);
– goal B is using the proposed tasks to identify whether the student has formed the mathematical competencies provided by the program (graphic, analytical, computational, research, practical,
etc.) and establish the level of their formation (intuitive, mandatory, sufficient, advanced, creative).
If, proposing a cascade problem, to pursue both goals at the same time, then such a task is
„broad“ in the scope of mathematical concepts and „deep“ in the level of competencies, so it becomes
for the student a task of increased complexity. This problem can only be done by students with a
high level of mathematical training, and it takes a lot of time to solve it successfully, which is so
often lacking during exams.
Another combination of both of these goals is possible: goal A dominates, and goal B acts as
a subordinate to it, and vice versa. For instance, in the Example # 1 we present a cascade problem
with six consecutive problems, which aims to test the amount of knowledge in algebra and the
principles of analysis and stereometry (cube and its properties, a regular tetrahedron and its properties). It is clear that their solution will reveal the student‘s mathematical competencies (perhaps
not all), but this goal is achieved indirectly, depending on the content of the tasks. Here, goal A
prevails over goal B.
Other combinations of both goals are provided in Examples # 4 and # 5. These are cascade
problems in which goal B dominates – to determine the level of mathematical competence of the
student (graphic, computational, analytical, research, etc.). Therefore, one or more mathematical
objects are given in the condition of the problem, and the amount of mathematical knowledge of the
student is determined not directly, but indirectly.
Schematically, the relationship between goal A and goal B is shown in Figure 1.

Both goals are equally relevant

Goal A dominates over goal B.

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
Празниците на Юпитер в Долна
Мизия / Иван Вълчев
Кримската война в дневниците
на кралица Виктория / Любомир
Кръстев
РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
History of Present-Day Bulgarian
Military Intelligence in the Study of
Dr. Yordan Baev (Second Half of
20th Century – Early 21st Century) /
Serhii A. Falko
Нова книга на български език за
занаята на историците от професор Марк Бооне / Иван Билярски
Книга за историята на морския
град Бяла / Асен Кожухаров
ХРОНИКА
Кръгла маса за Васил Левски и
четничеството / Дора Чаушева
Научна конференция на тема
„Дилеми на развитието“ / Иван
Русев

Goal B dominates over goal A.

Figure 1. The ratio of goal A and goal B.
Given the proposed hierarchy of objectives for cascade problems, we can say the following
about their use and purpose.
If we want to identify the content and level of academic achievement of students in mathematics on a particular subject, section or course, then it is advisable to use cascade problems (their
. There will be several
number will depend on the amount of educational material) of type
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ската държава. Почитането му в частния култ е засвидетелствано чрез бронзови статуетки, съхранявани
в домашните олтари и чрез гравирането на образа му
върху полускъпоценни камъни (Aleksandrov 2010, 43 – 60;
Lungarova 2012, 54 – 100; Mihailescu-Bîrliba 2019, 42 – 49).
Култът към Юпитер в Долна Мизия е сравнително добре изследван, но въпреки това въпросът за
празниците в чест на върховния римски бог не е изчерпателно разгледан и анализиран. Реконструирането на
празничния календар на Долна Мизия, и в частност на
календарните празници в чест на Юпитер, е изключително затруднено поради оскъдния изворов материал.
При липсата на конкретни сведения в литературните
източници от епохата единствен извор на информация
остават епиграфските паметници. Именно те са обект
на изследване в настоящата статия, основната цел на
която е установяване фиксираните в календара празници на Юпитер. При анализа на текстовете е търсена
повторяемост на извършваните посвещения, и най-вече
на тези, при която е ясна датата на съответния акт.
При единични посвещения на конкретна дата е проверена възможността за връзка с официалния празничен
календар на град Рим.
Дефинирането на понятието „празник“ в неговото антично значение не е лесна задача, от една страна,
поради ограничената изворова база, и от друга – поради
различията и спецификите на отделните празници. За
целите на настоящия анализ под „празник“ се разбира
специален ден, посветен на дадено божество, в случая
конкретно на Юпитер. На този ден са извършвани религиозни церемонии в чест на бога, несъмнено включващи жертвоприношения, но вероятно и други елементи
(адаптирано по Zhigulski 1989, 11 – 14). За разлика от
култа, представляващ система от религиозни вярвания
и ритуали, празникът е конкретен ден/дни, отреден/и
за отдаване на почит на божество чрез съответните
обреди, с участници, които могат да бъдат ограничени.
Не всички жертвоприношения или церемонии обаче трябва да бъдат определяни като празник. Нужно е прилагането на широк спектър от критерии, от които обаче
нито един не е задължителен. За напълно приложими
към паметниците от Долна Мизия смятам изведените
от Й. Иденг критерии, сред които са цикличност на отбелязването, фиксирано място на провеждане, публичен
характер на празника, ритуална програма, наличието
на участници с ръководни функции, жертвоприношение, молитви, ритуален банкет, процесии и естествено,
връзка с определено божество (Iddeng 2012, 30).
Към момента от пределите на Долна Мизия са
известни общо 14 точно датирани латиноезични посвещения на Юпитер, въз основа на които е възможно
да се реконструира отчасти празничният календар на
провинцията. Половината от тях могат безспорно да
бъдат свързани с празници в чест на върховния римски
бог. Останалите седем паметника са осветени на различни дати, поради което обвързването им с фиксирани
празнични дни е много несигурно.
Една компактна в хронологическо отношение група посвещения е свързана със селището vicus Quintionis
(Кат. №№ 1 – 5). Петте олтара са открити преупотребени в късноантичните крепостни стени на Хистрия,
но най-вероятно са били пренесени там от околностите
на града. Самото селище е локализирано край днешното
село Синое (Sinoe, област Констанца) на около 10 км се-
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верозападно от Хистрия. Всички паметници са осветени на юнските иди – т.е. на 13 юни.
Достигналите до нас олтари датират от годините 149, 169, 175, 176 и 177 г. (Pippidi 1983,
nos 326, 238, 330 – 332). Вероятно на Юпитер е бил посветен и още един олтар, от който е
запазена само долната част с дата 13 юни 167 г. (Pippidi 1983, no. 327). Всички паметници са
издигнати за добруването на управляващите императори от името на ветераните, римските граждани и бесите. За това са се погрижили ежегодно избираните двама магистри и
един квестор. Към групата на паметниците от vicus Quintionis трябва да бъде включено и
едно посвещение на Юпитер, открито в землището на съвременното село Бабадаг (на около
40 км северно от Хистрия) (кат. № 6). Олтарът е осветен на 13 юни 178 г. Издигнат е от
ветераните и римските граждани от селището vicus Nov(iodunum?) чрез двама магистри и
един квестор (Doruţiu-Boilă 1980, no. 233).
Още пет точно датирани паметника произхождат от Северна Добруджа. Най-ранният от тях е олтар от Улметум (кат. № 7), осветен на 25 юни 163 г. (Doruţiu-Boilă 1980, no. 63).
Подобно на примерите от vicus Quintionis, и този паметник е издигнат от името на римските граждани и пребиваващите в Улметум беси, но с тази разлика, че не са представени
ветераните от римската армия. За освещаването на олтара се е погрижил магистърът на
селището. Следващият паметник отново е издигнат за добруването на императора от магистър на Улметум (кат. № 8). Той е направил посвещението от свое име и от името на бесите. Датата е 2 юли 172 г. (Doruţiu-Boilă 1980, no. 64). Третият паметник от Улметум (кат. 9)
е посветен на 5 юни 191 г. на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Силван за добруването на Комод и на членовете на култово сдружение (Doruţiu-Boilă 1980, no. 67). Колегията на адептите
на Силван Сеяч (sator) е засвидетелствана и в един по-ранен надпис от Улметум (1 юни 178 г.),
посветен на патрона на сдружението (Doruţiu-Boilă 1980, no. 66).
Последните два паметника от Северна Добруджа произхождат от Капидава (кат. №№
11 – 12) и носят дати съответно 5 април 188 г. и 22 юни 200 г. (Doruţiu-Boilă 1980, nos 18 – 19).
От първия паметник е запазена само долната част с датировката и възстановяването на
началото на текста като посвещение на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Юнона Царица
за добруването на император Комод е изцяло хипотетично, макар и напълно приемливо.
Вторият олтар е посветен за Септимий Север и синовете му от Клавдий Кокций, който е
възможно да е магистър на Капидава.
Извън пределите на Северна Добруджа са открити само три посвещения на Юпитер,
които носят точна дата. Най-ранното от тях е от околностите на село Малчика (кат. № 10),
община Левски, област Плевен, но се предполага, че е било пренесено от Димум (Белене),
Никополис ад Иструм или околностите му. Варовиковият олтар е посветен на Юпитер
Всеблаг и Всемогъщ, на божествената сила (numen) на императора и на portorium publicum.
Освещаването на паметника е станало на септемврийските иди (13 септември) 182 г.
Посветителят Македон е императорски роб (servus vilicus) с административни функции
в станциите за събиране на мито (Gerov 1989, no. 442; за името на роба Mladenova 2007,
28 – 29, no. 39).
Останалите два точно датирани паметника произхождат от легионния лагер Нове и
са издигнати от лица на действителна военна служба. По-ранният от тях – база за статуя
(кат. № 13), е с дата 1 май 212 г. (Sarnowski 2015, 507 – 509, Nr. 1). Посветен е от първия
центурион (primus pilus) на Първи италийски легион Марк Аврелий Терес, родом от Пауталия
в Тракия. Статуята на Юпитер е посветена за добруването на император Каракала и на
майка му Юлия Домна.
Вторият паметник от Нове (кат. № 14) – също база за статуя, е осветен на
5 октомври 227 г. Реципиент на молбите за добруването на император Александър
Север е Юпитер Всеблаг и Всемогъщ Depulsor. Епитетът Depulsor характеризира бога
като закрилник, защитник, отблъскващ всякакви злини. Официалният характер на посвещението е подчертан от факта, че освещаването на статуята е извършено от провинциалния управител на Долна Мизия Луций Мантений Сабин и от легата на Първи
италийски легион Сервий Корнелиан (Kolendo 1969, 117 – 144; Gerov 1989, no. 272; Kolendo &
Božilova 1997, no. 25).
Несъмнено свързан с един от най-важните празници на Юпитер в римския календар е
олтарът, посветен от императорския роб Македон. На септемврийските иди (13 септември)
е отбелязвана годишнината от освещаването на Капитолийския храм – най-важното светилище на Рим (Plut. Popl. 14.3). Според римската традиция през 509 г. пр. Хр. консулът Марк
Хораций Пулвил тържествено посвещава храма на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ. По-късно към
празника е добавен и ритуален банкет – epulum Iovis. Календарите от ранноимператорската
епоха посочват съвместно тържество за Юпитер, Юнона и Минерва (Scullard 1981, 186 – 187).
Изборът олтарът от Малчика да бъде посветен на 13 септември, едва ли е случаен и определено е търсена връзка с празника в Рим. Този паметник обаче не е доказателство за
регулярното отбелязване на септемврийските иди като голям празник на Юпитер в Долна
Мизия.
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0
–1
2
2. Find the coordinates of the x - intercepts of the graph of the function
3. Find the derivative

of the function

.

.

4. Determine the zeros of the function
.
5. Find the intervals of monotonicity and the extema of the function
5. f х  .
6. Sketch the graph of the function .
The proposed task covers a range of different tasks related to the topic “Function” and allows
teachers to check how deeply the student has mastered it. All subtasks of the problem are purely
reproductive and aimed at testing the knowledge of known algorithms studied at school. Obviously,
the creative abilities of students are tested by other tasks of the EIA test. By structure, this cascade
problem is not a linear problem, because subtasks 1 and 2 can be performed separately and independently of subtasks 3 – 6, which should be performed sequentially. Such problems will be called
cascade problems of mixed type.
Example # 3 (The Republic of Moldova 2019).On the picture
squares. Using
the datathe
of the
picture:
Example # 3 (Theand
Republicare
of Moldova
2019).On
picture
and
are
squares.
Using
the
data
of
the
picture:
by x;
а) express the length of the side
a) express
the the
length
by x;
б) find
area of
of the
the side
square
;
b) find the
area
the of
square
;
c) find
theofarea
the shaded figure;
d) determine
what
percentfigure;
of the area of ABCD is shaded.
c) find the
area of the
shaded
This is a cascade problem of linear type. The student should
d) use
determine
what
percent
ofsubtask
the area
ABCD
is shaded.
the answer
to the
previous
in of
order
to solve
the next task.
Solving
such
problems
educates
students‘
attention,
which
is imporThis is a cascade problem of linear type. The student
should
use
tant when making decisions, including in life situations.
the answer to the previous subtask in order to solve the next task. Solving such problems
Examples
# 4 (Experimental
Ukrainewhen
1989). making decisions, including in life
educates students'
attention,
which is exam,
important
. On the side edge
the point
is chosen
Given
the
right
triangular
prism
situations.
so that # 4 (Experimental
.
Examples
exam, Ukraine 1989).
Construct a section of the prism with a plane passing through the side of the base
and
Given the right triangular prism
. On the side edge
the point is chosen
point
.
so that
Prove. that the resulting cross section is an isosceles triangle.
Calculate
the perimeter
of the
section
anda the
totalpassing
surface area
of the the
prism,
if of the
equals
a) Construct
a section
of the
prism
with
plane
through
side
base
to 8 cm,
the side
and and
point
. of the base of the pyramid is 3 cm.
What is the ratio of the volumes of the parts of the prism into which it is divided by the
b) cutting
Proveplane?
that the resulting cross section is an isosceles triangle.
This
a cascading
problem
mixed type,
it is surface
possible to
solve
problems
c) Calculateisthe
perimeter
of theof section
andbecause
the total
area
ofsuccessive
the prism,
if
a) b) and d), without solving problem c), or problems a) and d), without solving problems b) and c).
equals to 8 cm, and the side of the base of the pyramid is 3 cm.
# 5 (Germany,
Bayern of
1995).
d) WhatExample
is the ratio
of the volumes
the parts of the prism into which it is divided by the
cutting
plane?
and
are on the parabola
defined by the equation
Points
This is a cascading problem
of
mixed
type,
because
it
is
possible
to solve successive
Parabola is defined by the equation
problems a) b) and d), without solving problem c), or problems a) and d), without solving
also c).
passes through the points
and .
problemsand
b) and
Calculate
the
coordinates
of
the
Example # 5 (Germany, Bayern 1995). vertex of the parabola and plot this parabola in a
rectangular coordinate system. For the drawing, take a unit segment of 1 cm and the axis within:
Points
and
are on the parabola
defined by the equation
.
Parabola
is defined by the equation
and also
passes
the points
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1. Calculate the coordinates of the vertex of the parabola and plot this parabola in a
rectangular coordinate system. For the drawing, take a unit segment of 1 cm and the
axis within:
.
2. Find the unknown parameters and in the equation of the parabola
. Draw this
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3.
Calculate the integral

Най-малко шест паметника от Северна Добруджа са осветени на юнските иди
(13 юни). Пет от тях са свързани с vicus Quintionis. Най-вероятно посвещенията на Юпитер
за добруването на управляващите императори са правени ежегодно на 13 юни от двамата
магистри и квестора за съответната година. Останалите паметници от Северна Добруджа
са посветени на различни дати през юни и в началото на юли – съответно 5, 22 и 25 юни и
2 юли. На 1 юни е посветен и споменатият по-горе олтар от Улметум в чест на Силван
Сеяч. В първичната публикация на последния паметник В. Първан допуска, че празникът на
Силван е съвпадал с празника Розалия (Pârvan 1913, 362 – 363). Малко по-късно именитият румънски учен приема, че почитането на Юпитер също съвпада с Розалиите (Pârvan 1923а, 57)
и дори че всички села в Малка Скития между края на май и средата на юни празнуват празника Розалия, на който издигат и паметници за добруването на императорите (Pârvan 1923b,
100 – 102, 174 – 177). Мнението на Първан е прието и от други румънски изследователи, като
С. Ламбрино (Lambrino 1948, 328), Д. М. Пипиди (Pippidi 1983, nos 325 – 326) и Е. Доруциу-Бойлъ
(Doruţiu-Boilă 1980, no. 66). Аргументите в подкрепа на това обаче не са напълно основателни.
Връзката между празника на Силван на 1 юни и Розалиите е твърде хипотетична. Самият
паметник от Улметум не дава подобна информация. В. Първан я аргументира чрез данните
за популярността на Силван и на празника Розалия в град Филипи, провинция Македония,
който той нарича „родина на бесите“ (patria Bessilor), а пребиваването на беси в Улметум е
добре засвидетелствано. В цитираните от него надписи от Филипи и района обаче подобна пряка връзка също не е засвидетелствана. Свързващото звено според Първан се явява
поставянето на статуя на Либер Патер в светилището на Силван в града (Mommsen 1873,
no. 633, I) и отделно честването на Розалиите от членовете на култово сдружение на Либер
Патер Tasibastenus в едно от селата северозападно от Филипи (Mommsen 1873, nos 703 – 704).
В допълнение е привлечен и един надпис от времето на Домициан от Лукания, Италия
(Mommsen 1883, no. 444), в който членове на култова колегия на Силван отбелязват празника
на розите на 20 юни. Както подчертава самият Първан, членовете на колегията на Силван
във Филипи са с римски или гръко-римски имена, докато в тиаса на Либер Патер Tasibastenus
преобладават лицата с тракийски имена (Pârvan 1913, 362 – 364).
Сведенията за празнуването на Розалиите в Добруджа не са много богати (Andreeva
2014, 256 – 262; Shopova 2017, 123 – 129). Най-ранното споменаване на празника е в декрет на
герузията на Хистрия от 138 г. (Pippidi 1983, no. 193). И. Шопова приема, че в първата половина на II в. Розалиите все още не са свързани с култа към мъртвите и имат по-скоро официален характер в града (Shopova 2017, 129). В два по-късни латиноезични надписа от околностите на Томи празникът на розите вече е честван в контекста на поменалните практики
(Stoian 1987, nos 370 – 371). И в двата текста е отбелязана точната дата на празнуването
му, но надписите са доста фрагментирани и е ясно, че честването му е било в периода между 6 и 12 юни, най-вероятно на 9 юни, но със сигурност не и на 13 юни (Shopova 2017, 126).
Пълния текст четете в „История“, кн. 2

2

 g ( x)dx , where

is the inverse derivative function

found in the item 3.
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a system of state examinations for bachelor‘s degrees was introduced, by analogy with France and
Romania (see (Parliament of Moldova Republic 2011) and (Ministry of Education of France 2000)).
The exams in the Republic of Moldova were conducted and now are conducted on the base of exam
tests passing.
Every year (in 2019 due to the pandemic situation, graduates were exempted from final exams), in June, graduates of lyceums of the Republic of Moldova (12th grade) take an examination
session. Mathematics is a compulsory exam for the Real Profile and an elective exam for the Humanities. The exams are written and the students take the test in 180 minutes. The tests differ in
the levels of difficulty for the respective profiles. Test tasks are standardized and aimed on assessing
mathematical competencies. Mathematics tests mainly contain tasks with full explanation (Ministry
of Education of the Republic of Moldova 2021).
As we can see, in the system of standardized testing in both Ukraine and the Republic of
Moldova there are test tasks with a full explanation. Their importance is difficult to overestimate,
because they are designed to test the ability of graduates to describe solutions, justify their actions,
prove statements, make logical reasoning. Traditionally, solving such tasks is quite cumbersome,
multi-step, and therefore, their assessment requires consideration of many factors. In Ukraine, a
separate evaluation scheme is created for each of these tasks, where clearly prescribes for which
stages of the solution the appropriate number of points is accrued. Naturally, for the convenience of
creating such evaluation schemes, each task is explicitly divided into stages, for the implementation
of each of which there are one, two or more points. For example, in the 2021 pilot EIA math test,
one of the tasks was as follows.
the flat angle at the vertex of the
Task # 31 In a right quadrangular pyramid
pyramid is equal to . The length of the apothem (slant height) of the pyramid is 6.
Construct an image of a given pyramid and mark the angle .
Express the length of the side of the base of the pyramid
.
Find the volume of the pyramid
.
Solving of the problem involves the consistent accomplishing of items 1, 2, 3, and in each
subsequent item it is needed to use the results of the previous one. Similar problems in the methodological literature are called cascade tasks (cascade problems). Let‘s dwell on them in more detail.
Definition of the cascade problem.Examples of the cascade problems. Cascade problem is a problem that contains common condition and an ordered list of tasks (subproblems) that
should be accomplish to complete it. This list of subproblems can include both sequential execution
(using the results of previous subproblems) and parallel execution (when the result of each individual subproblem does not affect the execution of other subproblems). It is possible to combine both
approaches, when some subproblems require the results of others, and some do not. It is clear that
the cascade task is not simple, but complex.
For example, in the aforementioned task # 31 of the Ukrainian pilot EIA math test in 2021
implemented the sequential method of forming subproblems of the cascade problem. Let‘s give examples of other types of cascade problems that were used for the final attestation of graduates in
three European countries – Ukraine, the Republic of Moldova and Germany.
Example # 1 (The Republic of Moldova 2010). Let
1. Find the extremum points of the function .
2. Write an equation whose roots are the numbers opposite to the values of obtained in item 1.
3. Find the inverse derivative function associated with the equation obtained in the item 2.
0

4. Find the length of the edge of the cube, the total surface area of which is equal to the numerical value (in square units) obtained in the item 4.
5. Calculate the volume of the regular tetrahedron whose edge is equal to the edge of the
cube in the item 5.
Proposed cascade problem makes it possible to simultaneously assess students‘ knowledge
of three sections of mathematics – elements of mathematical analysis, algebra and geometry. The
problem also contains task 2 for the development of creativity – students should make equations
based on the given data. The structure of this task is such that it involves the sequent execution of
all subproblems. Hereinafter, we will call such problems cascade problems of linear type.
Example # 2 (Ukraine 2021). Define the function
Find the respective values of
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Експлоатация
и комерсиализация
на иновациите
Откъс от „Иновациите във висшето
образование и ролята на регионалните
университети“

Акад. Христо Белоев

Приложение на вестник

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Увод
В началото на предходния планов период (2014 – 2020)
Европейската комисия очерта ролята на образователните институции, и в частност на висшите учебни заведения (ВУЗ), за развитието на държавите, регионите и
Общността. Основната отговорност за осъществяване
на реформи във висшето образование падна върху държавите членки, и най-вече върху самите образователни
институции, като от тяхната гъвкавост, инициативност, адаптивност и потенциал за значими изследователски приноси зависи не само тяхната конкурентоспособност на един глобален пазар, но и развитието и
благосъстоянието на регионите, върху които те въздействат. Така университетите се оказаха в ситуация,
в която да трябва да усвоят бързо нови роли – на катализатор на промяната, на гарант за устойчивото
развитие на общностите и териториите, на иноватор,
който трябва да смекчи стреса от хипертехнологизацията до разбираем и социално приемлив технологичен
напредък, основан на знание. От съществено значение за
разбирането на тези роли и тяхната връзка с протичащите социално-икономически процеси е разграничаването на ролята на университетите като иноватор, като
потребител на иновации и като иновационна среда.
Университетът като иноватор
През последните десетилетия голям брой експерти, практици и изследователи се опитват да обяснят
същността и динамиката на „икономиката на знанието“ (Smith, 2012). Изследвани са бизнес модели и практики на фирми, които целенасочено инвестират в широк
набор от нематериални активи, като развитието на
собствени ферми за данни, софтуери, патенти, изграждането на мрежи от виртуализирани офиси, проекти за
нови организационни процеси и инвестиции в развитие
на специфични умения на персонала.
Основна причина за тези процеси е търсенето на
Заглавието е на редакцията
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ing the SFA in all subjects for the last two years (MES of
Ukraine 2021). However, this does not mean that attention
to this type of testing in Ukraine has become less.
It should be noted that even the very existence of
EIA is now perceived by Ukrainian society ambiguously. In
addition to positive reviews, which are much more (Rating
Group Ukraine 2018), there are also negative (Cabinet of
Ministers of Ukraine 2019). Therefore, it is clear that the
existing system of independent evaluation needs further
improvement and development. The history of the introduction and formation of external evaluation in Ukraine can
be traced to sources (Dvoretska 2015), (Liashenko & Rakov
2008), (Shvets et. al. 2020) and others.
It is quite difficult to establish the main reason
for the introduction of an independent testing system. On
the one hand, the level of corruption during the admission campaign to Ukrainian universities at the end of the
last century was so high that the public demanded adequate reactions from the state to overcome it (Protasova
et. al. 2012). The problem of biased assessment of student
achievement and corruption during the final certification
exams was also a matter of considerable concern not only
to education officials, but also to a large number of parents. The introduction of EIA was a significant step towards overcoming both of these negatives.
It should be noted that the development of test
technologies in Ukraine was funded by the Institute of
Open Society of J. Soros and the American Council under the USETI program (see (McLaughlin & Webber 2013)
and (Liashenko & Rakov 2008)). This contributed to the
implementation of Ukraine‘s course to harmonize its own
educational system with European and world educational
traditions, to ensure the quality of assessment of students‘
achievement on the level of world standards. Therefore,
the introduction of EIA took place in stages and using the
experience of other countries. Experts from the USA, Poland, Finland, Lithuania, Georgia, Austria and Switzerland
joined. However, as the general approaches to high stake
testing, for example, in Finland and the United States, differ significantly, it cannot be said that the current system
of independent evaluation in Ukraine completely replicates
a similar system of standardized testing in some of these
countries, but combines systems mentioned above. For this
reason, the current EIA test in mathematics now includes
both popular in the American tests multiple choice questions and problems with full explanation spread in Finland,
the leader of world comparative educational programs like
PISA and TIMMS (Sahlberg 2015).
In the Republic of Moldova, the State Exams for
the Bachelor‘s Degree are analogous to the Ukrainian EIA
on the lyceum level (12th grade). These exams are also the
only means of competitive selection during the entrance
examinations to the universities of the Republic of Moldova
and to the universities of Europe. A big problem during the
Exams is the creation of examination tests in the context
of the formation of competencies (see (Parliament of Moldova Republic2019) and (Ministry of Education of Moldova
Republic 2021)).
In the Republic of Moldova, as a result of the education reform in 1998 – 2000, it was decided to combine the
systems of final examinations in lyceums (12th grade) with
entrance exams to universities. Admission to the university
is based on a competition of grades obtained by secondary
school students during the bachelor‘s exams. To this end,
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National Dragomanov Pedagogical University –
Kyiv (Ukraine)
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Institute of Pedagogical Sciences –
Chisinau (Moldova)
Introduction. One of the important directions
of modern pedagogical researches is to ensure the quality of the so-called “high stake testing” (see, for example,
(Au 2011), (Berliner 2011), (Lingard et al. 2013)). These in
Ukraine include the External Independent Assessment of
graduates‘ academic achievements (EIA) and the State Final
Attestation of students (SFA). In the United States, such
tests include the SAT (Scholastic Assessment Test) and ACT
(American College Test), in Russia – the Unified State Examination (USE), in the Republic of Moldova – the State
Undergraduate Examination, in Germany – the final test
(Abitur) and more. Detailed information on such testing in
different countries can be read in monographs (Karp 2020)
and (Shkolnyi 2015). In this article, we focus more on ensuring the proper quality of final and entrance standardized
tests in Ukraine and Republic of Moldova.
Currently, the EIA in Ukraine is the only tool for
competitive selection for admission to Ukrainian universities, as well as for the final assessment of the main learning outcomes of the secondary school course. According to
the decision of the Ministry of Education and Science of
Ukraine (MES of Ukraine 2019) from the 2020/2021 academic
year, the test of external examination in mathematics was
to become mandatory for the SFA. However, due to the pandemic situation, this obligation was temporarily postponed,
and Ukrainian graduates have been exempted from passЗаглавието е на редакцията
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Дидактически
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Съдържание
на сп. „Математика
и информатика“,
кн. 2/2022:

Университетът като потребител на иновации
Трябва да се отбележи обаче, че ролята на иноватор на един университет не е константа и тя следва
да се осъществява интегрирано и безконфликтно заедно с ролята му на потребител на иновации. Това е
специфично предизвикателство пред всяко висше учебно заведение, тъй като способността да се генерират
иновации, и способността да се внедряват, прилагат и
масово употребяват иновации, не са синхронни процеси.
В идеални условия те би следвало да се случват паралелно. В реални параметри обаче степента на въвеждане
на иновации във висшето образование е функция както
на мениджмънта на институцията и провежданата
държавна политика, така и на средата, в която университетът функционира, и най-вече на степента на нейното социално, технологично и икономическо развитие.
Университетите, които работят в технологично

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ
СТАТИИ
Computer Models for Playing
Billiards Using Frontal Shot / Toni
Chehlarova
Vocabulary Enrichment in Computer Science for International
Students at the Preparatory Department of the University / Svetlana
Mikhaelis, Vladimir Mikhaelis,
Dmitrii Mikhaelis

Брой 31, 4 – 10 август 2022 г.

сравнителни предимства в силно конкурентна среда.
Оказва се, че нематериалните активи заедно с инвестициите в човешкия капитал, научни изследвания и развойна дейност вече не са приоритет само на високотехнологичните сектори, а са характеристика на развитите
икономики, което се доказва и с нарастващия обем инвестиции в НИРД и образование за сметка на намаляващите материални активи (Haskel.J & S.Westlake, 2017).
Тези тенденции карат управляващите на различни нива
– от местно до наднационално, да осъзнаят, че в силните икономики доминира базираното на знание капиталообразуване и то определя икономическия растеж, a в
неговата логика основна роля имат иноваторите.
Успехът на която и да било иновация, независимо
от вида и сферата на реализация, се дължи на иноваторите, или т.нар. промоутъри на иновацията (Gemünden
et al. 2007). Те доброволно поемат ролята на активно
подкрепящи и насърчаващи иновацията и са устремени
към реализацията на идеи, които да превърнат в иновации и да ги представят на пазара (Witte 1977), (Howell &
Avolio 1993). Успехът на иновацията и разгръщането на
потенциала є за въздействие зависи именно от качествата на иноваторите (Maidique 1980).
В стратегически план, иноваторът не е непременно личност, а качествата му не са персонифицирани. При условията на системна свързаност иноватор
е роля, която се разгръща и осъществява от ключов
играч, който е по-адаптивен към динамиката и натиска
на средата от останалите и осигурява междусистемни
връзки и хоризонтално въздействие, което да води до
качествена позитивна промяна. Ролята на иноватор е
вътрешно присъща на университетите не само поради
акумулирания научноизследователски ресурс (човешки и
финансов), а защото иновациите, които генерира и прилага в собствената си система, са необходимото условие за последващи научни пробиви в изследователската
и развойната дейност на всички останали обществени
системи. Типичен пример в тази посока е Центърът за
иновативни образователни технологии на Русенския университет „Ангел Кънчев“, чиято иновация за въвеждане
на асинхронно дигитално базирано обучение преди повече от 10 години подготви дигиталната трансформация
на образователната система и създаде предпоставка за
развитието на национално ниво на целенасочена политика за дигитализация на висшето образование.
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и социално-икономически изостанали региони, са значително ограничени в способността си
да въвеждат иновации в образователния процес дори и да разполагат със собствен или привлечен ресурс за това, тъй като осъществяването на успешна иновация изисква нейната
комерсиализация. Тя, от своя страна, е свързана със социалната поносимост на изискваната
промяна, за да бъде масово употребявана иновацията. Иначе казано, няма как да бъдат прилагани например дигитални иновативни образователни технологии в региони, където населението не разполага с достъп до интернет, има ниско ниво на технологизация, респективно
по-ниска компютърна грамотност, има висока безработица и под средните за страната
равнища на работна заплата. В такава ситуация от решаващо значение за успешното прилагане на иновативни процеси, продукти и услуги е синхронизирането на регионалната политика с политиката за развитие и модернизация на ВУЗ, така че взаимно да се усилват. От
съществено значение за качеството и скоростта на този процес е социалната отговорност
на всички участници и тяхната мотивация – от потребителите на образователни услуги,
през преподавателския състав на университета и изследователските екипи в него, до публичните институции и бизнесите, функциониращи в даден регион. Само колаборативната
партньорска основа и споделянето на взаимноизгодни цели и ресурси за тяхното постигане
са в състояние да синхронизират иноваторството в образователния процес и потреблението на иновации при неговото осъществяване, така че то да окаже трайно въздействие
върху региона чрез формирането на високо специализирани, квалифицирани кадри, които да
продължат да създават и/или потребяват резултати от иновации. Това поставя пред университетите още едно предизвикателство, а именно да изпълняват ролята на транзакционни лидери в своите региони на въздействие. Пример в тази посока може да бъде даден със
стратегическото решение Русенският университет да разшири структурата си, разкривайки свой филиал във Видин (един традиционно по-изостанал регион в сравнение с останалите в
България). Със създаването на филиала е осигурен достъп до образователни услуги на регион
с ниски доходи и по-висока от средната за страната безработица. Самите образователни
услуги (Haskel & Westlake 2017) форсират процеса на усвояване и масово прилагане на иновативни образователни технологии поради необходимостта в условията на COVID-19 пандемия
да се провежда виртуално обучение. Това поетапно повишава, първо, дигиталните компетенции на учащите, на второ място – свързаността и достъпността на региона, респективно
неговата видимост и привлекателност, и осигурява експертен капацитет за привличане на
инвестиции и създаване на качествени работни места, базирани на специализацията – функция на полученото образование. В този пример ролята на университета е на транзакционен
регионален лидер на промяната – от потребяващ и създаващ иновации към осигуряващ среда
за развитие на иновативния потенциал и интелигентна специализация, базирана на него.
В по-широк план, може да се твърди, че иновациите във висшето образование са инструмент за промяна на статуквото в дадена област(и) чрез апробирането, прилагането
и комерсиализацията на нови идеи и резултатите от тях. По същността си те са трансцендентално явление, достигайки до пробив извън познатото до момента, но също така
те имплицитно съдържат в себе си идеята за успех и напредък. Той е осезаем на фазата на
експлоатация, но доколкото се приема, че иновационният цикъл на една идея приключва с
успешната пазарна реализация, успехът е най-видим след нейната комерсиализация. В отговор на нея нововъзникващите потребности на общността водят до предефиниране на приоритети, цели и политики и стимулират по-силно желание да се преодоляват ограниченията
на средата. Така една иновация води до следваща новаторска идея, която да се превърне в
движеща сила на следваща промяна.

те в нея организации. Изправени пред отговорността да са среда за растеж, базирана на
иновации и знание, университетите трябва да се обновяват и развиват по-бързо от всяка
друга екосистема, за да са в състояние да осигуряват и иновации, и човешкия капитал, който да ги създава, внедрява и комерсиализира в останалите социални системи.
Средата за и на иновации обаче има не по-малко размит характер от самото разбиране за иновация, тъй като обхватът на тази среда варира от организационен до глобален, а
натискът в нея и върху нея е двупосочен. От една страна, натискът на институционално
ниво от вътре навън е естествен и породен от стремеж на научните екипи на университета
да развиват своите идеи и да очакват организационната подкрепа за тях, да изискват технологична среда и ресурси за тяхното апробиране и реализация. От друга страна, натискът
на системно ниво е по-скоро следствие на външни фактори с наднационално въздействие,
напр. очакването към 2030 година университетите да разполагат с оборудване и възможности за удовлетворяване на потребностите и включване на всички, които търсят достъп
до образование, да подкрепят плуралистичните и демократичните ценности, като с това
демонстрират своята ангажираност с общественото развитие, да са движеща сила на кръгова икономика, да способстват за преодоляването на социални неравенства и др. в условията на глобален пазар на образователни услуги и отворена наука (European Commission 2020).
В среда на интернационализация и технологичен напредък системата на висшето образование е изправена пред още нови предизвикателства, най-актуалното сред които е свързано с това как един регионално позициониран университет да запази ролята си на лидер в
иновациите и фактор за функционирането на регионалната иновационна система, усилващ
нейното влияние върху развитието на региона.
Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2021 г.

Приложение на вестник

Приложение на вестник

Избрано

Университетът като иновационна среда
Въпреки че Болонският процес, програмата на ЕС за модернизация на университетите и създаването на Европейско изследователско пространство показват, че предизвикателствата пред университетите и произтичащите от тях промени във водените политики
надхвърлят националните граници, интелигентната специализация на Европа на регионите
се превърна в социалноотговорна мисия на университетите по места. Технологичният напредък, икономическите, социалните и политическите кризи на XXI век превърнаха университетите в едни от най-динамично променящите се структури и същевременно генератори на
промяната, натоварени с общественото очакване да осигурят и да гарантират развитието
на всички други социални системи, за чието развитие е необходим висококвалифициран човешки капитал. В условия на повишен глобализационен натиск, преструктуриране и оптимизиране моделите на финансиране на образователни и научни активности, променящото се
търсене и предлагане, основано на ексклузивност и конкурентни предимства чрез иновации
(Brown & Adler 2008); (Brown 2005); (OECD 2021), (Kaloudis et al. 2019), (Lukovics & Zuti 2015),
съвременните ВУЗ се превърнаха в иновационна среда, която е определяща за конкурентоспособността на икономиките. Следователно факторите, влияещи върху развитието на тази
среда за и на иновации, ще са от жизненоважно значение за развитието на функциониращи-
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и социално-икономически изостанали региони, са значително ограничени в способността си
да въвеждат иновации в образователния процес дори и да разполагат със собствен или привлечен ресурс за това, тъй като осъществяването на успешна иновация изисква нейната
комерсиализация. Тя, от своя страна, е свързана със социалната поносимост на изискваната
промяна, за да бъде масово употребявана иновацията. Иначе казано, няма как да бъдат прилагани например дигитални иновативни образователни технологии в региони, където населението не разполага с достъп до интернет, има ниско ниво на технологизация, респективно
по-ниска компютърна грамотност, има висока безработица и под средните за страната
равнища на работна заплата. В такава ситуация от решаващо значение за успешното прилагане на иновативни процеси, продукти и услуги е синхронизирането на регионалната политика с политиката за развитие и модернизация на ВУЗ, така че взаимно да се усилват. От
съществено значение за качеството и скоростта на този процес е социалната отговорност
на всички участници и тяхната мотивация – от потребителите на образователни услуги,
през преподавателския състав на университета и изследователските екипи в него, до публичните институции и бизнесите, функциониращи в даден регион. Само колаборативната
партньорска основа и споделянето на взаимноизгодни цели и ресурси за тяхното постигане
са в състояние да синхронизират иноваторството в образователния процес и потреблението на иновации при неговото осъществяване, така че то да окаже трайно въздействие
върху региона чрез формирането на високо специализирани, квалифицирани кадри, които да
продължат да създават и/или потребяват резултати от иновации. Това поставя пред университетите още едно предизвикателство, а именно да изпълняват ролята на транзакционни лидери в своите региони на въздействие. Пример в тази посока може да бъде даден със
стратегическото решение Русенският университет да разшири структурата си, разкривайки свой филиал във Видин (един традиционно по-изостанал регион в сравнение с останалите в
България). Със създаването на филиала е осигурен достъп до образователни услуги на регион
с ниски доходи и по-висока от средната за страната безработица. Самите образователни
услуги (Haskel & Westlake 2017) форсират процеса на усвояване и масово прилагане на иновативни образователни технологии поради необходимостта в условията на COVID-19 пандемия
да се провежда виртуално обучение. Това поетапно повишава, първо, дигиталните компетенции на учащите, на второ място – свързаността и достъпността на региона, респективно
неговата видимост и привлекателност, и осигурява експертен капацитет за привличане на
инвестиции и създаване на качествени работни места, базирани на специализацията – функция на полученото образование. В този пример ролята на университета е на транзакционен
регионален лидер на промяната – от потребяващ и създаващ иновации към осигуряващ среда
за развитие на иновативния потенциал и интелигентна специализация, базирана на него.
В по-широк план, може да се твърди, че иновациите във висшето образование са инструмент за промяна на статуквото в дадена област(и) чрез апробирането, прилагането
и комерсиализацията на нови идеи и резултатите от тях. По същността си те са трансцендентално явление, достигайки до пробив извън познатото до момента, но също така
те имплицитно съдържат в себе си идеята за успех и напредък. Той е осезаем на фазата на
експлоатация, но доколкото се приема, че иновационният цикъл на една идея приключва с
успешната пазарна реализация, успехът е най-видим след нейната комерсиализация. В отговор на нея нововъзникващите потребности на общността водят до предефиниране на приоритети, цели и политики и стимулират по-силно желание да се преодоляват ограниченията
на средата. Така една иновация води до следваща новаторска идея, която да се превърне в
движеща сила на следваща промяна.

те в нея организации. Изправени пред отговорността да са среда за растеж, базирана на
иновации и знание, университетите трябва да се обновяват и развиват по-бързо от всяка
друга екосистема, за да са в състояние да осигуряват и иновации, и човешкия капитал, който да ги създава, внедрява и комерсиализира в останалите социални системи.
Средата за и на иновации обаче има не по-малко размит характер от самото разбиране за иновация, тъй като обхватът на тази среда варира от организационен до глобален, а
натискът в нея и върху нея е двупосочен. От една страна, натискът на институционално
ниво от вътре навън е естествен и породен от стремеж на научните екипи на университета
да развиват своите идеи и да очакват организационната подкрепа за тях, да изискват технологична среда и ресурси за тяхното апробиране и реализация. От друга страна, натискът
на системно ниво е по-скоро следствие на външни фактори с наднационално въздействие,
напр. очакването към 2030 година университетите да разполагат с оборудване и възможности за удовлетворяване на потребностите и включване на всички, които търсят достъп
до образование, да подкрепят плуралистичните и демократичните ценности, като с това
демонстрират своята ангажираност с общественото развитие, да са движеща сила на кръгова икономика, да способстват за преодоляването на социални неравенства и др. в условията на глобален пазар на образователни услуги и отворена наука (European Commission 2020).
В среда на интернационализация и технологичен напредък системата на висшето образование е изправена пред още нови предизвикателства, най-актуалното сред които е свързано с това как един регионално позициониран университет да запази ролята си на лидер в
иновациите и фактор за функционирането на регионалната иновационна система, усилващ
нейното влияние върху развитието на региона.
Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2021 г.
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Университетът като иновационна среда
Въпреки че Болонският процес, програмата на ЕС за модернизация на университетите и създаването на Европейско изследователско пространство показват, че предизвикателствата пред университетите и произтичащите от тях промени във водените политики
надхвърлят националните граници, интелигентната специализация на Европа на регионите
се превърна в социалноотговорна мисия на университетите по места. Технологичният напредък, икономическите, социалните и политическите кризи на XXI век превърнаха университетите в едни от най-динамично променящите се структури и същевременно генератори на
промяната, натоварени с общественото очакване да осигурят и да гарантират развитието
на всички други социални системи, за чието развитие е необходим висококвалифициран човешки капитал. В условия на повишен глобализационен натиск, преструктуриране и оптимизиране моделите на финансиране на образователни и научни активности, променящото се
търсене и предлагане, основано на ексклузивност и конкурентни предимства чрез иновации
(Brown & Adler 2008); (Brown 2005); (OECD 2021), (Kaloudis et al. 2019), (Lukovics & Zuti 2015),
съвременните ВУЗ се превърнаха в иновационна среда, която е определяща за конкурентоспособността на икономиките. Следователно факторите, влияещи върху развитието на тази
среда за и на иновации, ще са от жизненоважно значение за развитието на функциониращи-
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Institute of Pedagogical Sciences –
Chisinau (Moldova)
Introduction. One of the important directions
of modern pedagogical researches is to ensure the quality of the so-called “high stake testing” (see, for example,
(Au 2011), (Berliner 2011), (Lingard et al. 2013)). These in
Ukraine include the External Independent Assessment of
graduates‘ academic achievements (EIA) and the State Final
Attestation of students (SFA). In the United States, such
tests include the SAT (Scholastic Assessment Test) and ACT
(American College Test), in Russia – the Unified State Examination (USE), in the Republic of Moldova – the State
Undergraduate Examination, in Germany – the final test
(Abitur) and more. Detailed information on such testing in
different countries can be read in monographs (Karp 2020)
and (Shkolnyi 2015). In this article, we focus more on ensuring the proper quality of final and entrance standardized
tests in Ukraine and Republic of Moldova.
Currently, the EIA in Ukraine is the only tool for
competitive selection for admission to Ukrainian universities, as well as for the final assessment of the main learning outcomes of the secondary school course. According to
the decision of the Ministry of Education and Science of
Ukraine (MES of Ukraine 2019) from the 2020/2021 academic
year, the test of external examination in mathematics was
to become mandatory for the SFA. However, due to the pandemic situation, this obligation was temporarily postponed,
and Ukrainian graduates have been exempted from passЗаглавието е на редакцията
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Университетът като потребител на иновации
Трябва да се отбележи обаче, че ролята на иноватор на един университет не е константа и тя следва
да се осъществява интегрирано и безконфликтно заедно с ролята му на потребител на иновации. Това е
специфично предизвикателство пред всяко висше учебно заведение, тъй като способността да се генерират
иновации, и способността да се внедряват, прилагат и
масово употребяват иновации, не са синхронни процеси.
В идеални условия те би следвало да се случват паралелно. В реални параметри обаче степента на въвеждане
на иновации във висшето образование е функция както
на мениджмънта на институцията и провежданата
държавна политика, така и на средата, в която университетът функционира, и най-вече на степента на нейното социално, технологично и икономическо развитие.
Университетите, които работят в технологично

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ
СТАТИИ
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Mikhaelis, Vladimir Mikhaelis,
Dmitrii Mikhaelis
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сравнителни предимства в силно конкурентна среда.
Оказва се, че нематериалните активи заедно с инвестициите в човешкия капитал, научни изследвания и развойна дейност вече не са приоритет само на високотехнологичните сектори, а са характеристика на развитите
икономики, което се доказва и с нарастващия обем инвестиции в НИРД и образование за сметка на намаляващите материални активи (Haskel.J & S.Westlake, 2017).
Тези тенденции карат управляващите на различни нива
– от местно до наднационално, да осъзнаят, че в силните икономики доминира базираното на знание капиталообразуване и то определя икономическия растеж, a в
неговата логика основна роля имат иноваторите.
Успехът на която и да било иновация, независимо
от вида и сферата на реализация, се дължи на иноваторите, или т.нар. промоутъри на иновацията (Gemünden
et al. 2007). Те доброволно поемат ролята на активно
подкрепящи и насърчаващи иновацията и са устремени
към реализацията на идеи, които да превърнат в иновации и да ги представят на пазара (Witte 1977), (Howell &
Avolio 1993). Успехът на иновацията и разгръщането на
потенциала є за въздействие зависи именно от качествата на иноваторите (Maidique 1980).
В стратегически план, иноваторът не е непременно личност, а качествата му не са персонифицирани. При условията на системна свързаност иноватор
е роля, която се разгръща и осъществява от ключов
играч, който е по-адаптивен към динамиката и натиска
на средата от останалите и осигурява междусистемни
връзки и хоризонтално въздействие, което да води до
качествена позитивна промяна. Ролята на иноватор е
вътрешно присъща на университетите не само поради
акумулирания научноизследователски ресурс (човешки и
финансов), а защото иновациите, които генерира и прилага в собствената си система, са необходимото условие за последващи научни пробиви в изследователската
и развойната дейност на всички останали обществени
системи. Типичен пример в тази посока е Центърът за
иновативни образователни технологии на Русенския университет „Ангел Кънчев“, чиято иновация за въвеждане
на асинхронно дигитално базирано обучение преди повече от 10 години подготви дигиталната трансформация
на образователната система и създаде предпоставка за
развитието на национално ниво на целенасочена политика за дигитализация на висшето образование.
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университети“
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Русенски университет „Ангел Кънчев“
Увод
В началото на предходния планов период (2014 – 2020)
Европейската комисия очерта ролята на образователните институции, и в частност на висшите учебни заведения (ВУЗ), за развитието на държавите, регионите и
Общността. Основната отговорност за осъществяване
на реформи във висшето образование падна върху държавите членки, и най-вече върху самите образователни
институции, като от тяхната гъвкавост, инициативност, адаптивност и потенциал за значими изследователски приноси зависи не само тяхната конкурентоспособност на един глобален пазар, но и развитието и
благосъстоянието на регионите, върху които те въздействат. Така университетите се оказаха в ситуация,
в която да трябва да усвоят бързо нови роли – на катализатор на промяната, на гарант за устойчивото
развитие на общностите и териториите, на иноватор,
който трябва да смекчи стреса от хипертехнологизацията до разбираем и социално приемлив технологичен
напредък, основан на знание. От съществено значение за
разбирането на тези роли и тяхната връзка с протичащите социално-икономически процеси е разграничаването на ролята на университетите като иноватор, като
потребител на иновации и като иновационна среда.
Университетът като иноватор
През последните десетилетия голям брой експерти, практици и изследователи се опитват да обяснят
същността и динамиката на „икономиката на знанието“ (Smith, 2012). Изследвани са бизнес модели и практики на фирми, които целенасочено инвестират в широк
набор от нематериални активи, като развитието на
собствени ферми за данни, софтуери, патенти, изграждането на мрежи от виртуализирани офиси, проекти за
нови организационни процеси и инвестиции в развитие
на специфични умения на персонала.
Основна причина за тези процеси е търсенето на
Заглавието е на редакцията
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ing the SFA in all subjects for the last two years (MES of
Ukraine 2021). However, this does not mean that attention
to this type of testing in Ukraine has become less.
It should be noted that even the very existence of
EIA is now perceived by Ukrainian society ambiguously. In
addition to positive reviews, which are much more (Rating
Group Ukraine 2018), there are also negative (Cabinet of
Ministers of Ukraine 2019). Therefore, it is clear that the
existing system of independent evaluation needs further
improvement and development. The history of the introduction and formation of external evaluation in Ukraine can
be traced to sources (Dvoretska 2015), (Liashenko & Rakov
2008), (Shvets et. al. 2020) and others.
It is quite difficult to establish the main reason
for the introduction of an independent testing system. On
the one hand, the level of corruption during the admission campaign to Ukrainian universities at the end of the
last century was so high that the public demanded adequate reactions from the state to overcome it (Protasova
et. al. 2012). The problem of biased assessment of student
achievement and corruption during the final certification
exams was also a matter of considerable concern not only
to education officials, but also to a large number of parents. The introduction of EIA was a significant step towards overcoming both of these negatives.
It should be noted that the development of test
technologies in Ukraine was funded by the Institute of
Open Society of J. Soros and the American Council under the USETI program (see (McLaughlin & Webber 2013)
and (Liashenko & Rakov 2008)). This contributed to the
implementation of Ukraine‘s course to harmonize its own
educational system with European and world educational
traditions, to ensure the quality of assessment of students‘
achievement on the level of world standards. Therefore,
the introduction of EIA took place in stages and using the
experience of other countries. Experts from the USA, Poland, Finland, Lithuania, Georgia, Austria and Switzerland
joined. However, as the general approaches to high stake
testing, for example, in Finland and the United States, differ significantly, it cannot be said that the current system
of independent evaluation in Ukraine completely replicates
a similar system of standardized testing in some of these
countries, but combines systems mentioned above. For this
reason, the current EIA test in mathematics now includes
both popular in the American tests multiple choice questions and problems with full explanation spread in Finland,
the leader of world comparative educational programs like
PISA and TIMMS (Sahlberg 2015).
In the Republic of Moldova, the State Exams for
the Bachelor‘s Degree are analogous to the Ukrainian EIA
on the lyceum level (12th grade). These exams are also the
only means of competitive selection during the entrance
examinations to the universities of the Republic of Moldova
and to the universities of Europe. A big problem during the
Exams is the creation of examination tests in the context
of the formation of competencies (see (Parliament of Moldova Republic2019) and (Ministry of Education of Moldova
Republic 2021)).
In the Republic of Moldova, as a result of the education reform in 1998 – 2000, it was decided to combine the
systems of final examinations in lyceums (12th grade) with
entrance exams to universities. Admission to the university
is based on a competition of grades obtained by secondary
school students during the bachelor‘s exams. To this end,
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3.
Calculate the integral

Най-малко шест паметника от Северна Добруджа са осветени на юнските иди
(13 юни). Пет от тях са свързани с vicus Quintionis. Най-вероятно посвещенията на Юпитер
за добруването на управляващите императори са правени ежегодно на 13 юни от двамата
магистри и квестора за съответната година. Останалите паметници от Северна Добруджа
са посветени на различни дати през юни и в началото на юли – съответно 5, 22 и 25 юни и
2 юли. На 1 юни е посветен и споменатият по-горе олтар от Улметум в чест на Силван
Сеяч. В първичната публикация на последния паметник В. Първан допуска, че празникът на
Силван е съвпадал с празника Розалия (Pârvan 1913, 362 – 363). Малко по-късно именитият румънски учен приема, че почитането на Юпитер също съвпада с Розалиите (Pârvan 1923а, 57)
и дори че всички села в Малка Скития между края на май и средата на юни празнуват празника Розалия, на който издигат и паметници за добруването на императорите (Pârvan 1923b,
100 – 102, 174 – 177). Мнението на Първан е прието и от други румънски изследователи, като
С. Ламбрино (Lambrino 1948, 328), Д. М. Пипиди (Pippidi 1983, nos 325 – 326) и Е. Доруциу-Бойлъ
(Doruţiu-Boilă 1980, no. 66). Аргументите в подкрепа на това обаче не са напълно основателни.
Връзката между празника на Силван на 1 юни и Розалиите е твърде хипотетична. Самият
паметник от Улметум не дава подобна информация. В. Първан я аргументира чрез данните
за популярността на Силван и на празника Розалия в град Филипи, провинция Македония,
който той нарича „родина на бесите“ (patria Bessilor), а пребиваването на беси в Улметум е
добре засвидетелствано. В цитираните от него надписи от Филипи и района обаче подобна пряка връзка също не е засвидетелствана. Свързващото звено според Първан се явява
поставянето на статуя на Либер Патер в светилището на Силван в града (Mommsen 1873,
no. 633, I) и отделно честването на Розалиите от членовете на култово сдружение на Либер
Патер Tasibastenus в едно от селата северозападно от Филипи (Mommsen 1873, nos 703 – 704).
В допълнение е привлечен и един надпис от времето на Домициан от Лукания, Италия
(Mommsen 1883, no. 444), в който членове на култова колегия на Силван отбелязват празника
на розите на 20 юни. Както подчертава самият Първан, членовете на колегията на Силван
във Филипи са с римски или гръко-римски имена, докато в тиаса на Либер Патер Tasibastenus
преобладават лицата с тракийски имена (Pârvan 1913, 362 – 364).
Сведенията за празнуването на Розалиите в Добруджа не са много богати (Andreeva
2014, 256 – 262; Shopova 2017, 123 – 129). Най-ранното споменаване на празника е в декрет на
герузията на Хистрия от 138 г. (Pippidi 1983, no. 193). И. Шопова приема, че в първата половина на II в. Розалиите все още не са свързани с култа към мъртвите и имат по-скоро официален характер в града (Shopova 2017, 129). В два по-късни латиноезични надписа от околностите на Томи празникът на розите вече е честван в контекста на поменалните практики
(Stoian 1987, nos 370 – 371). И в двата текста е отбелязана точната дата на празнуването
му, но надписите са доста фрагментирани и е ясно, че честването му е било в периода между 6 и 12 юни, най-вероятно на 9 юни, но със сигурност не и на 13 юни (Shopova 2017, 126).
Пълния текст четете в „История“, кн. 2

2

 g ( x)dx , where

is the inverse derivative function

found in the item 3.

Приложение на вестник

Приложение на вестник

a system of state examinations for bachelor‘s degrees was introduced, by analogy with France and
Romania (see (Parliament of Moldova Republic 2011) and (Ministry of Education of France 2000)).
The exams in the Republic of Moldova were conducted and now are conducted on the base of exam
tests passing.
Every year (in 2019 due to the pandemic situation, graduates were exempted from final exams), in June, graduates of lyceums of the Republic of Moldova (12th grade) take an examination
session. Mathematics is a compulsory exam for the Real Profile and an elective exam for the Humanities. The exams are written and the students take the test in 180 minutes. The tests differ in
the levels of difficulty for the respective profiles. Test tasks are standardized and aimed on assessing
mathematical competencies. Mathematics tests mainly contain tasks with full explanation (Ministry
of Education of the Republic of Moldova 2021).
As we can see, in the system of standardized testing in both Ukraine and the Republic of
Moldova there are test tasks with a full explanation. Their importance is difficult to overestimate,
because they are designed to test the ability of graduates to describe solutions, justify their actions,
prove statements, make logical reasoning. Traditionally, solving such tasks is quite cumbersome,
multi-step, and therefore, their assessment requires consideration of many factors. In Ukraine, a
separate evaluation scheme is created for each of these tasks, where clearly prescribes for which
stages of the solution the appropriate number of points is accrued. Naturally, for the convenience of
creating such evaluation schemes, each task is explicitly divided into stages, for the implementation
of each of which there are one, two or more points. For example, in the 2021 pilot EIA math test,
one of the tasks was as follows.
the flat angle at the vertex of the
Task # 31 In a right quadrangular pyramid
pyramid is equal to . The length of the apothem (slant height) of the pyramid is 6.
Construct an image of a given pyramid and mark the angle .
Express the length of the side of the base of the pyramid
.
Find the volume of the pyramid
.
Solving of the problem involves the consistent accomplishing of items 1, 2, 3, and in each
subsequent item it is needed to use the results of the previous one. Similar problems in the methodological literature are called cascade tasks (cascade problems). Let‘s dwell on them in more detail.
Definition of the cascade problem.Examples of the cascade problems. Cascade problem is a problem that contains common condition and an ordered list of tasks (subproblems) that
should be accomplish to complete it. This list of subproblems can include both sequential execution
(using the results of previous subproblems) and parallel execution (when the result of each individual subproblem does not affect the execution of other subproblems). It is possible to combine both
approaches, when some subproblems require the results of others, and some do not. It is clear that
the cascade task is not simple, but complex.
For example, in the aforementioned task # 31 of the Ukrainian pilot EIA math test in 2021
implemented the sequential method of forming subproblems of the cascade problem. Let‘s give examples of other types of cascade problems that were used for the final attestation of graduates in
three European countries – Ukraine, the Republic of Moldova and Germany.
Example # 1 (The Republic of Moldova 2010). Let
1. Find the extremum points of the function .
2. Write an equation whose roots are the numbers opposite to the values of obtained in item 1.
3. Find the inverse derivative function associated with the equation obtained in the item 2.
0

4. Find the length of the edge of the cube, the total surface area of which is equal to the numerical value (in square units) obtained in the item 4.
5. Calculate the volume of the regular tetrahedron whose edge is equal to the edge of the
cube in the item 5.
Proposed cascade problem makes it possible to simultaneously assess students‘ knowledge
of three sections of mathematics – elements of mathematical analysis, algebra and geometry. The
problem also contains task 2 for the development of creativity – students should make equations
based on the given data. The structure of this task is such that it involves the sequent execution of
all subproblems. Hereinafter, we will call such problems cascade problems of linear type.
Example # 2 (Ukraine 2021). Define the function
Find the respective values of
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верозападно от Хистрия. Всички паметници са осветени на юнските иди – т.е. на 13 юни.
Достигналите до нас олтари датират от годините 149, 169, 175, 176 и 177 г. (Pippidi 1983,
nos 326, 238, 330 – 332). Вероятно на Юпитер е бил посветен и още един олтар, от който е
запазена само долната част с дата 13 юни 167 г. (Pippidi 1983, no. 327). Всички паметници са
издигнати за добруването на управляващите императори от името на ветераните, римските граждани и бесите. За това са се погрижили ежегодно избираните двама магистри и
един квестор. Към групата на паметниците от vicus Quintionis трябва да бъде включено и
едно посвещение на Юпитер, открито в землището на съвременното село Бабадаг (на около
40 км северно от Хистрия) (кат. № 6). Олтарът е осветен на 13 юни 178 г. Издигнат е от
ветераните и римските граждани от селището vicus Nov(iodunum?) чрез двама магистри и
един квестор (Doruţiu-Boilă 1980, no. 233).
Още пет точно датирани паметника произхождат от Северна Добруджа. Най-ранният от тях е олтар от Улметум (кат. № 7), осветен на 25 юни 163 г. (Doruţiu-Boilă 1980, no. 63).
Подобно на примерите от vicus Quintionis, и този паметник е издигнат от името на римските граждани и пребиваващите в Улметум беси, но с тази разлика, че не са представени
ветераните от римската армия. За освещаването на олтара се е погрижил магистърът на
селището. Следващият паметник отново е издигнат за добруването на императора от магистър на Улметум (кат. № 8). Той е направил посвещението от свое име и от името на бесите. Датата е 2 юли 172 г. (Doruţiu-Boilă 1980, no. 64). Третият паметник от Улметум (кат. 9)
е посветен на 5 юни 191 г. на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Силван за добруването на Комод и на членовете на култово сдружение (Doruţiu-Boilă 1980, no. 67). Колегията на адептите
на Силван Сеяч (sator) е засвидетелствана и в един по-ранен надпис от Улметум (1 юни 178 г.),
посветен на патрона на сдружението (Doruţiu-Boilă 1980, no. 66).
Последните два паметника от Северна Добруджа произхождат от Капидава (кат. №№
11 – 12) и носят дати съответно 5 април 188 г. и 22 юни 200 г. (Doruţiu-Boilă 1980, nos 18 – 19).
От първия паметник е запазена само долната част с датировката и възстановяването на
началото на текста като посвещение на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Юнона Царица
за добруването на император Комод е изцяло хипотетично, макар и напълно приемливо.
Вторият олтар е посветен за Септимий Север и синовете му от Клавдий Кокций, който е
възможно да е магистър на Капидава.
Извън пределите на Северна Добруджа са открити само три посвещения на Юпитер,
които носят точна дата. Най-ранното от тях е от околностите на село Малчика (кат. № 10),
община Левски, област Плевен, но се предполага, че е било пренесено от Димум (Белене),
Никополис ад Иструм или околностите му. Варовиковият олтар е посветен на Юпитер
Всеблаг и Всемогъщ, на божествената сила (numen) на императора и на portorium publicum.
Освещаването на паметника е станало на септемврийските иди (13 септември) 182 г.
Посветителят Македон е императорски роб (servus vilicus) с административни функции
в станциите за събиране на мито (Gerov 1989, no. 442; за името на роба Mladenova 2007,
28 – 29, no. 39).
Останалите два точно датирани паметника произхождат от легионния лагер Нове и
са издигнати от лица на действителна военна служба. По-ранният от тях – база за статуя
(кат. № 13), е с дата 1 май 212 г. (Sarnowski 2015, 507 – 509, Nr. 1). Посветен е от първия
центурион (primus pilus) на Първи италийски легион Марк Аврелий Терес, родом от Пауталия
в Тракия. Статуята на Юпитер е посветена за добруването на император Каракала и на
майка му Юлия Домна.
Вторият паметник от Нове (кат. № 14) – също база за статуя, е осветен на
5 октомври 227 г. Реципиент на молбите за добруването на император Александър
Север е Юпитер Всеблаг и Всемогъщ Depulsor. Епитетът Depulsor характеризира бога
като закрилник, защитник, отблъскващ всякакви злини. Официалният характер на посвещението е подчертан от факта, че освещаването на статуята е извършено от провинциалния управител на Долна Мизия Луций Мантений Сабин и от легата на Първи
италийски легион Сервий Корнелиан (Kolendo 1969, 117 – 144; Gerov 1989, no. 272; Kolendo &
Božilova 1997, no. 25).
Несъмнено свързан с един от най-важните празници на Юпитер в римския календар е
олтарът, посветен от императорския роб Македон. На септемврийските иди (13 септември)
е отбелязвана годишнината от освещаването на Капитолийския храм – най-важното светилище на Рим (Plut. Popl. 14.3). Според римската традиция през 509 г. пр. Хр. консулът Марк
Хораций Пулвил тържествено посвещава храма на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ. По-късно към
празника е добавен и ритуален банкет – epulum Iovis. Календарите от ранноимператорската
епоха посочват съвместно тържество за Юпитер, Юнона и Минерва (Scullard 1981, 186 – 187).
Изборът олтарът от Малчика да бъде посветен на 13 септември, едва ли е случаен и определено е търсена връзка с празника в Рим. Този паметник обаче не е доказателство за
регулярното отбелязване на септемврийските иди като голям празник на Юпитер в Долна
Мизия.
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0
–1
2
2. Find the coordinates of the x - intercepts of the graph of the function
3. Find the derivative

of the function

.

.

4. Determine the zeros of the function
.
5. Find the intervals of monotonicity and the extema of the function
5. f х  .
6. Sketch the graph of the function .
The proposed task covers a range of different tasks related to the topic “Function” and allows
teachers to check how deeply the student has mastered it. All subtasks of the problem are purely
reproductive and aimed at testing the knowledge of known algorithms studied at school. Obviously,
the creative abilities of students are tested by other tasks of the EIA test. By structure, this cascade
problem is not a linear problem, because subtasks 1 and 2 can be performed separately and independently of subtasks 3 – 6, which should be performed sequentially. Such problems will be called
cascade problems of mixed type.
Example # 3 (The Republic of Moldova 2019).On the picture
squares. Using
the datathe
of the
picture:
Example # 3 (Theand
Republicare
of Moldova
2019).On
picture
and
are
squares.
Using
the
data
of
the
picture:
by x;
а) express the length of the side
a) express
the the
length
by x;
б) find
area of
of the
the side
square
;
b) find the
area
the of
square
;
c) find
theofarea
the shaded figure;
d) determine
what
percentfigure;
of the area of ABCD is shaded.
c) find the
area of the
shaded
This is a cascade problem of linear type. The student should
d) use
determine
what
percent
ofsubtask
the area
ABCD
is shaded.
the answer
to the
previous
in of
order
to solve
the next task.
Solving
such
problems
educates
students‘
attention,
which
is imporThis is a cascade problem of linear type. The student
should
use
tant when making decisions, including in life situations.
the answer to the previous subtask in order to solve the next task. Solving such problems
Examples
# 4 (Experimental
Ukrainewhen
1989). making decisions, including in life
educates students'
attention,
which is exam,
important
. On the side edge
the point
is chosen
Given
the
right
triangular
prism
situations.
so that # 4 (Experimental
.
Examples
exam, Ukraine 1989).
Construct a section of the prism with a plane passing through the side of the base
and
Given the right triangular prism
. On the side edge
the point is chosen
point
.
so that
Prove. that the resulting cross section is an isosceles triangle.
Calculate
the perimeter
of the
section
anda the
totalpassing
surface area
of the the
prism,
if of the
equals
a) Construct
a section
of the
prism
with
plane
through
side
base
to 8 cm,
the side
and and
point
. of the base of the pyramid is 3 cm.
What is the ratio of the volumes of the parts of the prism into which it is divided by the
b) cutting
Proveplane?
that the resulting cross section is an isosceles triangle.
This
a cascading
problem
mixed type,
it is surface
possible to
solve
problems
c) Calculateisthe
perimeter
of theof section
andbecause
the total
area
ofsuccessive
the prism,
if
a) b) and d), without solving problem c), or problems a) and d), without solving problems b) and c).
equals to 8 cm, and the side of the base of the pyramid is 3 cm.
# 5 (Germany,
Bayern of
1995).
d) WhatExample
is the ratio
of the volumes
the parts of the prism into which it is divided by the
cutting
plane?
and
are on the parabola
defined by the equation
Points
This is a cascading problem
of
mixed
type,
because
it
is
possible
to solve successive
Parabola is defined by the equation
problems a) b) and d), without solving problem c), or problems a) and d), without solving
also c).
passes through the points
and .
problemsand
b) and
Calculate
the
coordinates
of
the
Example # 5 (Germany, Bayern 1995). vertex of the parabola and plot this parabola in a
rectangular coordinate system. For the drawing, take a unit segment of 1 cm and the axis within:
Points
and
are on the parabola
defined by the equation
.
Parabola
is defined by the equation
and also
passes
the points
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1. Calculate the coordinates of the vertex of the parabola and plot this parabola in a
rectangular coordinate system. For the drawing, take a unit segment of 1 cm and the
axis within:
.
2. Find the unknown parameters and in the equation of the parabola
. Draw this
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Избрано
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Find the unknown parameters and in the equation of the parabola
with step

using the table of values for
item 1. (Expected intermediate answer:
The points
and

points

. Draw this parabola

in the coordinate system from the

:

)
belonging to the parabola

are the vertices of the triangles

and lying between the

. Draw the triangle

for

in

the coordinate system of item 1.
The straight line
gent to the parabola
answer:
Point

defined by the equation

Show that the line

and find the coordinates of the point of tangency

. (Expected intermediate

).
is the vertex of the quadrilaterals
has the largest area

rilaterals, the quadrilateral

, which have area
. Find

pected intermediate answer:

Of these quadand

. (Ex-

)

The quadrilateral

Приложение на вестник

is tan-

is a trapezoid for which

. Draw this trapezoid in the co-

ordinate system from the item 1 and find the coordinates of point .
It is also the cascade task of mixed type. In some tasks, an intermediate answer is intentionally suggested so that a student who is unable to solve such a task can move forward using this
intermediate answer.
Methodological comments.Analysis of the content of the above cascade problems revealed
two main purposes for which they are proposed during assessing student achievement:
– goal A isto cover the widest possible area of mathematical concepts and their properties and
thus more carefully check the amount of material learned by students during studying in secondary
school (or to find out whether the students have mastered the entire program material or only part
of it, find the gaps in their knowledge);
– goal B is using the proposed tasks to identify whether the student has formed the mathematical competencies provided by the program (graphic, analytical, computational, research, practical,
etc.) and establish the level of their formation (intuitive, mandatory, sufficient, advanced, creative).
If, proposing a cascade problem, to pursue both goals at the same time, then such a task is
„broad“ in the scope of mathematical concepts and „deep“ in the level of competencies, so it becomes
for the student a task of increased complexity. This problem can only be done by students with a
high level of mathematical training, and it takes a lot of time to solve it successfully, which is so
often lacking during exams.
Another combination of both of these goals is possible: goal A dominates, and goal B acts as
a subordinate to it, and vice versa. For instance, in the Example # 1 we present a cascade problem
with six consecutive problems, which aims to test the amount of knowledge in algebra and the
principles of analysis and stereometry (cube and its properties, a regular tetrahedron and its properties). It is clear that their solution will reveal the student‘s mathematical competencies (perhaps
not all), but this goal is achieved indirectly, depending on the content of the tasks. Here, goal A
prevails over goal B.
Other combinations of both goals are provided in Examples # 4 and # 5. These are cascade
problems in which goal B dominates – to determine the level of mathematical competence of the
student (graphic, computational, analytical, research, etc.). Therefore, one or more mathematical
objects are given in the condition of the problem, and the amount of mathematical knowledge of the
student is determined not directly, but indirectly.
Schematically, the relationship between goal A and goal B is shown in Figure 1.

Both goals are equally relevant

Goal A dominates over goal B.

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
Празниците на Юпитер в Долна
Мизия / Иван Вълчев
Кримската война в дневниците
на кралица Виктория / Любомир
Кръстев
РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
History of Present-Day Bulgarian
Military Intelligence in the Study of
Dr. Yordan Baev (Second Half of
20th Century – Early 21st Century) /
Serhii A. Falko
Нова книга на български език за
занаята на историците от професор Марк Бооне / Иван Билярски
Книга за историята на морския
град Бяла / Асен Кожухаров
ХРОНИКА
Кръгла маса за Васил Левски и
четничеството / Дора Чаушева
Научна конференция на тема
„Дилеми на развитието“ / Иван
Русев

Goal B dominates over goal A.

Figure 1. The ratio of goal A and goal B.
Given the proposed hierarchy of objectives for cascade problems, we can say the following
about their use and purpose.
If we want to identify the content and level of academic achievement of students in mathematics on a particular subject, section or course, then it is advisable to use cascade problems (their
. There will be several
number will depend on the amount of educational material) of type
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ската държава. Почитането му в частния култ е засвидетелствано чрез бронзови статуетки, съхранявани
в домашните олтари и чрез гравирането на образа му
върху полускъпоценни камъни (Aleksandrov 2010, 43 – 60;
Lungarova 2012, 54 – 100; Mihailescu-Bîrliba 2019, 42 – 49).
Култът към Юпитер в Долна Мизия е сравнително добре изследван, но въпреки това въпросът за
празниците в чест на върховния римски бог не е изчерпателно разгледан и анализиран. Реконструирането на
празничния календар на Долна Мизия, и в частност на
календарните празници в чест на Юпитер, е изключително затруднено поради оскъдния изворов материал.
При липсата на конкретни сведения в литературните
източници от епохата единствен извор на информация
остават епиграфските паметници. Именно те са обект
на изследване в настоящата статия, основната цел на
която е установяване фиксираните в календара празници на Юпитер. При анализа на текстовете е търсена
повторяемост на извършваните посвещения, и най-вече
на тези, при която е ясна датата на съответния акт.
При единични посвещения на конкретна дата е проверена възможността за връзка с официалния празничен
календар на град Рим.
Дефинирането на понятието „празник“ в неговото антично значение не е лесна задача, от една страна,
поради ограничената изворова база, и от друга – поради
различията и спецификите на отделните празници. За
целите на настоящия анализ под „празник“ се разбира
специален ден, посветен на дадено божество, в случая
конкретно на Юпитер. На този ден са извършвани религиозни церемонии в чест на бога, несъмнено включващи жертвоприношения, но вероятно и други елементи
(адаптирано по Zhigulski 1989, 11 – 14). За разлика от
култа, представляващ система от религиозни вярвания
и ритуали, празникът е конкретен ден/дни, отреден/и
за отдаване на почит на божество чрез съответните
обреди, с участници, които могат да бъдат ограничени.
Не всички жертвоприношения или церемонии обаче трябва да бъдат определяни като празник. Нужно е прилагането на широк спектър от критерии, от които обаче
нито един не е задължителен. За напълно приложими
към паметниците от Долна Мизия смятам изведените
от Й. Иденг критерии, сред които са цикличност на отбелязването, фиксирано място на провеждане, публичен
характер на празника, ритуална програма, наличието
на участници с ръководни функции, жертвоприношение, молитви, ритуален банкет, процесии и естествено,
връзка с определено божество (Iddeng 2012, 30).
Към момента от пределите на Долна Мизия са
известни общо 14 точно датирани латиноезични посвещения на Юпитер, въз основа на които е възможно
да се реконструира отчасти празничният календар на
провинцията. Половината от тях могат безспорно да
бъдат свързани с празници в чест на върховния римски
бог. Останалите седем паметника са осветени на различни дати, поради което обвързването им с фиксирани
празнични дни е много несигурно.
Една компактна в хронологическо отношение група посвещения е свързана със селището vicus Quintionis
(Кат. №№ 1 – 5). Петте олтара са открити преупотребени в късноантичните крепостни стени на Хистрия,
но най-вероятно са били пренесени там от околностите
на града. Самото селище е локализирано край днешното
село Синое (Sinoe, област Констанца) на около 10 км се-
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“
В Долна Мизия култът към върховния римски бог
Юпитер е засвидетелстван едва от времето на император Хадриан (117 – 138). Въпреки значителните военни контингенти, лагеруващи по Долен Дунав през целия
I в. сл. Хр., все още няма открит епиграфски паметник,
датиращ от този период. Най-ранните посвещения са
дело на военни лица и на ветерани и ясно показват пътищата на проникване на култа, а именно чрез римската армия и романизираните заселници в Долна Мизия.
Въпреки значителното увеличаване броя на паметниците от управлението на Антонин Пий (138 – 161) насетне
профилът на посветителите не се променя значително.
Водещи остават римските граждани и лицата с военна
кариера – както тези на активна военна служба, така и
ветераните. В средите на местното тракийско население проникването на култа е ограничено.
Още от републиканската епоха капитолийският
Юпитер Всеблаг и Всемогъщ (Iuppiter Optimus Maximus)
се превръща във всепризнат символ на римското могъщество. Отдаването на почит на този бог е израз на
лоялност към римската държава, но също така и на
приобщеност към римската култура. Затова и почитането му в армията е толкова ясно изразено. Римските
граждани (cives Romani consistentes) също полагат значителни грижи за пропагандирането на култа към върховния римски бог. В Долна Мизия официалният характер
на култа към Юпитер е изведен на преден план чрез многобройните посвещения за добруването на императорите. Такива паметници издигат както цели общности
(муниципии, военни подразделения, села), така и отделни граждани. И в двата случая отново водеща е инициативата на вече споменатите ветерани и временно
пребиваващи на съответните места римски граждани,
предимно търговци. Юпитер обаче не е само бог на римЗаглавието е на редакцията
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. Here the main thing will be
what level, it is advisable to use cascading problems of type
to formulate consecutive tasks so that the corresponding mathematical competence is clearly manifested (draw, construct, calculate, justify, etc.) (targetvalidityofthecascadeproblem).
If it is necessary to reveal the knowledge of students of factual material in mathematics, and
also the level of their mathematical competencies, then it is advisable to use cascading problems of
type
Selections of such problems should be in school textbooks, collections of problems, tests in
mathematics for thematic and final evaluation, SFA, EIA, final exams, etc.
One cascade problem allows you to reduce the number of tasks offered during the test of
student‘s achievement. The student is less distracted by the various plots of conditions, and more
focused on fulfilling the requirements of the tasks.
Consecutive tasks (subproblems) of the cascade problem can be varied according to the level
of program requirements, which makes such tasks a good tool for implementing a differentiated
approach to student learning.
Cascade problems in the means of control cannot be many. Their reasonable sufficiency
should be maintained, because excessive amounts will only worsen the results of the inspection.
The above view on cascade problems and their purpose shows that the problem of competent
and pedagogically balanced use of cascade problems in the educational process is extremely important and requires careful discussion among interested professionals in the field of mathematics
teaching methods, as well as among practicing mathematics teachers. We conducted such a discussion through a statistical experiment in the form of a survey.
Description and results of the statistic experiment. To clarify the experience of using
cascade problems of different types in the educational process, we conducted a survey of mathematics teachers in Ukraine and the Republic of Moldova. The survey was conducted online by
filling out Google forms. It was attended by about 300 mathematics teachers from Ukraine and the
Republic of Moldova. Here are the proposed survey questions with summary results and comments
for them. In brackets, after the options for answering the questions with alternatives, the percentage of the total number of mathematics teachers in both countries who chose this option is given.
“Cascade problem is a problem that contains common condition and an ordered list of tasks
(subproblems) that should be done to complete it.” Have you been familiar with this definition and
this type of problems before?
a) Yes, I know the definition and this type of problems (30%).
b) I am well aware of this type of problems, but I see the definition first time (45%).
c) I heard something about this type of problems, but I see the definition first time (19%).
d) I do not know this definition, and have never heard of this type of problems (6%).
As we can see, almost all teachers are familiar with this type of problems to varying degrees,
and three quarters of them are well acquainted with these tasks. Interestingly, significantly more
mathematics teachers in the Republic of Moldova are familiar with the definition of the cascade
problem (63% of respondents) than in Ukraine (12%). At the same time, in Ukraine more than a
third (34%) of respondents only something heard about cascade problems (in the Republic of Moldova this indicator is only 8.5%). This indicates a better theoretical awareness of this type of problem
in the Republic of Moldova and provides additional motivation to familiarize teachers with cascade
problems for Ukrainian methodologists.
Have you used cascade problems in your practice and how often have you done so?
a) Yes, I constantly use cascade problems (18%).
b) I use these problems, but infrequently (64%).
c) I used these problems a long time ago, but I don‘t use them now (8%).
d) I never used such problems (10%).
It should be noted that in Ukraine 25% of surveyed mathematics teachers do not use cascade
problems in the educational process, and only 14% of respondents use them the educational process
constantly. In the Republic of Moldova, 8.5% of respondents do not use cascade problems. Obviously,
in the vast majority, these are the same Moldovan teachers that are unfamiliar with this type of
task. 24% of Moldovan mathematics teachers constantly use cascade problems in their work, and
68% of them use them from time to time. Thus, we can conclude that cascading problems are more
popular among mathematics teachers in the Republic of Moldova than in Ukraine.
Have you ever created cascade problems yourself and how often?
a) Yes, I constantly create such problems and use only my own cascade problems (3%).
b) Yes, I often create such problems and use my own cascade problems rather than readymade ones (13%).
c) Yes, I create such problems from time to time, but I use ready-made cascade problems
more (48%).
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consecutive tasks (subproblems) and their solution indicates the acquisition of mathematical knowledge by students (content validity of the cascade problem).
If we want to find out what mathematical competencies of the student are formed and at
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d) I never created my own cascade problems, used ready-made ones only (36%).
Most teachers in Ukraine and the Republic of Moldova do not create cascade problems themselves, but use ready-made problems of this type. This is natural, because the creation of high-quality
cascade problems requires careful methodological work and proper special training.
At what stages of studying the topic or course of mathematics, in your opinion, it would be
appropriate to use cascade problems? (itispossibletochooseseveralanswers)
a) During explaining new material (8%).
b) During improving the ability to solve typical problems of the topic (21%).
c) During preparation for current testing and control works (19%).
d) Directly on current testing and control works (11%).
e) During the generalization and systematization of students‘ knowledge and skills (24%).
f) Directly on the final tests (11%).
g) On the final exams (6%).
The diagrams below show the differences between the spheres of using of cascade problems
for Ukraine and the Republic of Moldova.
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From the diagrams we can see that in Ukraine cascade problems are more used at the stages
related to teaching mathematics (explaining new material, improving the ability to solve problems),
while in the Republic of Moldova this type of problems predominates during the systematization of
material and control actions (current tests and control works, final exams).
Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 2
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