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ФОТО БТА

ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ
Децата с интерес и дисциплина се
включиха в дистанционните уроци

Онлайн по неволя
Дистанционното обучение влезе форсмажорно в българското
училище, остава да се създадат и единни правила за прилагането му
от Иглика Горанова

Ч

атове във Вайбър, във Фейсбук, геймърски платформи,
виртуални класни стаи в Google, платформата Shkolo.bg и
Microsoft Тeams. Това са най-популярните възможности,
които учителите използват от 16 март, за да преподават на
учениците си, докато трае извънредното положение.

От една страна, това е революция.
Българското образование се дигитализира буквално за часове, водено от
старата българска приказка за неволята, която е най-добрият учител в
критични ситуации. Факт е, че едни от
най-гледаните клипове в професионалната общност са клипове на ученици в
Youtube, които обясняват на учителите
си как да създават виртуални класни
стаи в Google. Освен това и самите
учители взаимно се учат. „Наблюдава
се всеобща съпричастност между учителите, каквато досега не сме забелязвали.
Създадоха се нови групи в социалните
мрежи, в които се споделя опит в онлайн обучението, които набраха много
последователи. Така се напредва много
бързо“, коментира извънредната ситуация Радина Попова, зам.-директор на
Националната финансова стопанска

гимназия (НФСГ). В НФСГ имат защитена облачна среда, създадена от
преподавател, който идва от бизнеса,
ползват класни стаи в google и при тях
проблемите с платформата Shkolo.bg,
която блокира в първия ден на онлайн
обучението, не пречат на работата им.
Но предизвикателствата остават. „На
всички ни вече е ясно, че дигиталното
преподаване не се състои в това да се
прекарват 40 минути онлайн с децата, а
така да се организира процесът, че те да
се справят със задачите“, категорична
е Попова.
Използването на различни платформи даде страничен ефект – затруднява родителите на по-малките
ученици, защото затрупването със
задачи по имейл, по Viber, във Facebook
или в класните стаи на Google създава
допълнително натоварване. По-мал-

ките деца, особено тези в първи клас не
са достатъчно грамотни да се справят
с онлайн обучението. „Станах разногледа. По цял ден следя къде какви
задачи се спускат и помагам на децата
си, което пък ми пречи да работя“,
споделя Ирена Тотева, майка на първокласник и на третокласничка. Тя е
от родителите, които смятат, че трябва
да има ред в разнообразието от форми
и платформи за онлайн общуване с
децата. МОН разреши на учителите
да използват платформите, с които са
свикнали да работят досега, за да не се
губи годината, а после препоръча да се
ползва Microsoft Teams, без да забранява известните вече начини. В такъв
момент добрите примери на отделните
училища са изключително важни, за да
се нормализира процесът.
Кой как се организира
Независимо че 90% от училищата са
дигитализирани, голяма част от учителите не са били на обучение как да преподават онлайн, макар да са преминали
през квалификационни курсове. Затова
има училища, които са по-напред, и
такива, които се учат в крачка.
„Започнахме една седмица по-рано
с онлайн обучението и изпреварихме
нещата“, коментира Валентина Иванова, директор на Академия „Никола
Тесла“. Въпреки че преподавателите са
технически грамотни хора, стресът е
огромен. Новият начин на преподаване
изисква нови комуникационни умения
и начин на владеене на аудиторията,
както и нови средства за привличане
на вниманието. В „Никола Тесла“ са
избрали платформата Diskord, която
е за геймъри, но е специализирана в
комуникация с текст, изображения,
видео и аудио. „Избрахме я, защото е
изключително позната за децата, а не
искаме да ползваме платформи, които

www.iconomist.bg

идват от корпоративния свят“, обяснява
Иванова. И е убедена, че специалност
като „Дигитална педагогика“ би била
изключително полезна на българското
образование. Такава специалност се
готви да разкрие Нов български университет (виж стр. 40 – 42).
В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ също
са напред. „Използваме виртуалните
класни стаи в Google и Discord. Нашите
учители са обучени да работят с тях и
са ги ползвали, преди да минем изцяло
към онлайн обучението“, казва Росица
Врабеска, управител на училището.
Предизвикателствата са в началния
курс, защото там има много повече
нужда от помощ от родителите. „Имахме буквално половин ден да се организираме и да напишем инструкции
за онлайн обучението. Всеки ден се
прави анализ на деня и е факт, че това
е много сериозна система на контрол
от страна на ръководството, защото
проверяваме в реално време какво
става във виртуалните класни стаи.
Получихме похвали за организацията
ни за първата седмица от обучението“,
казва Врабеска. Но очаква психолози да
преценят как въздейства дигиталното
обучение на децата.
Бързо в крак
Бързото обучение на учителите дава
резултат и сред учителски колективи,
където повечето от преподавателите
са пред пенсиониране. „Повечето от
екипа ни не бяха подготвени за дистанционно обучение. В тези форсмажорни
обстоятелства направо сме изумени
от мобилизацията на колектива ни.
Имахме двама-трима колеги, които изпаднаха в стрес и бяха пред напускане,
но бързо се ориентираха и се справят в
новата обстановка“, казва Ели Виденова,
директор на СУ „Д-р Петър Берон“ –
Костинброд. Училището работи с образователната платформа „Енвижън“,
с Discord, както и с имейли, защото
немалко деца нямат собствени устройства. В някои семейства разполагат с
по едно устройство, а детето, което се
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Какво представляват образователните платформи
Платформата Shkolo.bg се използва за електронен дневник. В нея учителите публикуват в секцията „учебни материали“ своите уроци и упражнения, учениците
ги изтеглят и се подготвят самостоятелно. Също така учителите правят групови
съобщения, като избират съответната паралелка. Има възможност да се публикуват
обяснения относно тема в урока, да се прикачи файл, тест, видеоурок. „През първите два дни, 16 и 17 март, тази платформа блокира заради нарасналия трафик, но
беше бързо надградена и от 18 март функционира без проблем“, казва Венцислав
Николов, учител по испански език в 1. СУ „Пенчо Славейков“ в София. Тази платформа е единствената, през която учителите могат да изпращат съобщения и на
родителите във връзка с резултатите от дистанционното обучение на учениците.
Във виртуалните класни стаи на Google учителите публикуват своите уроци,
могат да оставят персонални съобщения на учениците, да насрочват изпитвания, да задават самостоятелни задачи. Активно вече се използва и платформата
Microsoft Тeams, която се внедри изключително бързо от МОН. Тя предоставя много
възможности и учителите могат да публикуват много материали в своите „екипи“ –
класове. Има възможност за чат и видеоразговор. При тази платформа обратната
връзка е много бърза, учениците могат да отправят мигновено своите запитвания,
а учителите също веднага да им отговорят.

готви, има брат или сестра, които също
трябва да се подготвят онлайн. Според
нея е голямо облекчение за учителите,
че БНТ 2 и БНТ 4 предават видеоуроци
за по-малките ученици и в това време
учителите не ги занимават.

СТАРТ Директорката на математическа
гимназия „Академик Кирил Попов“ в
Пловдив Веселина Карапеева даде на
16 март началото на дистанционното
обучение в гимназията. Над 250 ученици
могат да се включат във видеовръзка, а
1000 – да наблюдават преподаването

Въпросът с децата, които нямат устройства вкъщи, е решен, като се носят
на хартиен носител уроците и задачите
веднъж седмично.
Друг предпочитан вариант от учителите е общуването чрез Фейсбук.
„Изпращам подробни конспекти във
Фейсбук групата, в която са включени
класовете, на които преподавам, и
давам съответно задачи на класовете,
които водя. Те ми връщат обратно заданията и така работим“, споделя Цветана
Милчева, дългогодишен преподавател
по български език и литература в столичното 133 СОУ „Александър Пушкин“.
За училищата в ромските квартали,
където няма компютри, в преподаването са включени медиатори, които
да помагат на учителите и учениците
да следват учебните програми. Според
МОН става дума за около 70 000 ученици, които не могат да учат дистанционно. Има договорка с мобилните
оператори да бъде осигурен интернет
достъп в ромски квартали, в които децата имат устройства. Такива са 35 000
ученици. И
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150 училища стават модел
за нова среда
20 млн. лв. дава МОН за STEMA обучение, което съчетава преподаване
на различни предмети по забавен начин
от Иглика Горанова

С

лед като почти приключи с дигитализацията, МОН ще изгражда
нов тип среда в училищата. Освен че те ще са иновативни, ще
прилагат и STEMA обучението, чиято абревиатура означава съчетаване на наука, технология, инженерство, математика и арт.
По тази система вместо предметите да се преподават отделно,
се интегрират и така се демонстрира на учениците как научният метод
може да бъде приложен в ежедневието.

Целта е все повече деца да избират да
учат природни науки и математика, да
мислят критично, да оценяват информацията и да могат да комуникират и
работят в екип. „Този тип обучение се
извършва в забавна среда и е базирано
на проектното начало, което предвижда
заедно да се правят проекти и да се преподава една тема от различни гледни
точки“, каза пред „Икономист“ Наталия
Михалевска, директор на Дирекция
„Образование на българите зад граница
и училищна мрежа“. Според нея този
тип образование би направило учебния
час по-смислен. „Другата решаваща
крачка са интегрираните уроци по различни предмети, което вече се прилага.
Даже и там, където не очакваме, че то
може да стане, учители вече го приложиха успешно, като преподават
например математика и музика“,
допълни Михалевска.
От есента МОН ще финансира с
20 млн. лв. изграждане на STEMA
средата, като в началния курс ще
има програма за създаване на
центрове за млади изследователи,
в прогимназиалния и гимназиалния курс ще се финансират
центрове за технологии в креативни индустрии, за дигитални
съзидатели и природни науки и

иновации. Ще има средства и за изграждане на кътове, работилници и
изследователски лаборатории.
Парите ще стигнат за 150 иновативни
училища. Малките проекти, за които
ще кандидатстват училищата, са за до
50 хил. лв., а големите – до 100 хил.
В проектите трябва да са включени
квалификацията на учителите и организирането на публични събития,
за да може общността да знае какво се
случва в училищата. „Предвидили сме
100 големи и 50 по-малки училища да
станат модели за такава среда, за да
видят всички останали как се прави интегрирано знание в интегрирана среда“,
коментира Михалевска. Тя подчерта,
че модернизирането на класната стая
е свързано не само с дигитализация,

а и с цялостната концепция образованието да стане достъпно, уютно и
мотивиращо. С помощта на идеите и
труда на учениците и сега се създават
приятни пространства извън класната
стая – фоайетата, зелени класни стаи в
дворните училища.
Според изследване на Пловдивския
университет иновативните училища
у нас вече са 395 и тенденцията е да
растат. Те включват не просто обновяване на класните стаи и закупуване на
техника, а и инициативност от страна
на преподавателите. В тези училища
са въведени над 20 нови предмета с
помагала, писани от училищни колективи, като този вид училища са създали
и мрежа, чрез която общуват едно с
друго по различните програми. Сред
интересните нови учебни предмети,
които са въведени у нас, са: изкуствен
интелект; интернет на нещата; оператор на дрон; иновативни технологии в
съвременните автомобили; дигитална
креативност; роботика; изкуство; културология; дигитални природни науки;
етика и ценности; емоционална интелигентност. Въведено е обучение
по облачни технологии, като само
в Пловдив мрежата по този предмет е обхванала над 50 училища.
Учениците в тези училища
изучават новите предмети, защото това се позволява от образователна наредба, която ги
освобождава от законовата учебна
програма на останалите училища.
Те имат право да учат в друг сменен режим, с увеличен хорариум
и да разместват програмите си. И

В трудни времена няма време за губене

В

сичко се променя и винаги е
било така. Днес просто скоростта
е различна, защото мотивацията
е различна. В спокойни времена промените идват от желанието ни да живеем
по-добре, по-комфортно и с по-малко
усилия. Днес промените са продиктувани
от заплахата върху здравето и живота на
децата, на близките ни, а и на нас самите.
Затова и най-тромавата система, системата, която се възпроизвежда по свой
образ и подобие повече от 150 години,
системата на народната просвета чрез
училищно образование, се промени за
една нощ. Тя запази духа и смени тялото.
Много семейства се престрашиха
да пуснат учителите у дома си по единствения начин, който позволява контакт
без риск от зараза – през жива връзка
по мрежата. Така децата
могат да имат всичко,
което учителят има да им
даде, заедно със защитата
и спокойствието на дома.
Близостта между учител и ученик не се определя от физическото
разстояние, а от споделеното преживяване, от
взаимното доверие, от
човешкото общуване. По

някакъв невидим начин виртуалното
общуване сближава. Може би заради споделените трудности, може би заради още
по-ясната цел. Вече няма нищо по-реално
от виртуалните школи по програмиране
при нас – в Академия „Никола Тесла“.
Расте прекрасно поколение – будни,
умни, находчиви деца, които имат достъп
до цялото човешко знание отвъд въображението на всяко предишно поколение.
Предизвикателството пред нас, техните
родители и учители, е да им помогнем
да се справят с трудностите и да се възползват от възможностите на времето, в
което са родени. Ние, екипът на Академия
„Никола Тесла“, сме посветили работата
си на тях. Затова и предлагаме предизвикателства, достойни за възможностите и
интелекта на днешните деца и младежи.
Срещаме ги с най-добрите
университетски преподаватели. Учим ги на програмиране на С++, физика и
математика. Ние не предлагаме само курсове, а
принадлежност на децата
и техните семейства към
нашата малка общност.
Знанията, които даваме,
са знания за цял живот.
Фокусът ни не е последният

писък на дигиталната мода, а неотменните принципи. Стремим се техниката да
не бъде „съдружник по неволя“, нито дори
„бяла магия в черна кутия“, а система от
ясни правила, за които децата имат изграден умствен модел и дълбоко разбиране.
Учим ги да създават свои приложения и
програми.
По волята на съдбата днешните деца
ще бъдат новите строители на съвременна България. Ние, като техни родители и учители, им дължим цялото
знание и мъдрост, която носим през
поколенията, но и пълна подкрепа в новия
градеж. Вярваме, че днес ние можем и
създаваме бъдещите бизнес лидери,
иноватори и изобретатели. И най-вече,
вярваме в самите тях.
Уважаеми родители, потърсете ни –
сега! Заедно ще намерим най-подходящия начин да работим с Вашите деца. За
да бъдат успешни утре, те днес трябва да
научат как да превръщат идеите си в дигитални продукти. Времето е трудно, но
повече от всякога няма време за губене.
Валентина Иванова
v.ivanova@ant.bg
0888955097
www.ANT.bg
Академия „Никола Тесла“
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Разрастване на
дуалното обучение
С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава
броя на учениците, които учат и работят
от Иглика Горанова

Д

уалното обучение, което навлезе в образователната система
у нас през 2016 г. по швейцарската програма "Домино", набира
все по-голяма популярност сред учениците, родителите и бизнеса заради предимствата, които предлага, показват данни на
Министерството на образованието и науката (МОН). Децата,
които се обучават в тази форма от 8-и до 12-и клас, получават стипендии,
последните две години работят в определени дни от седмицата във фирми
под ръководството на наставник и получават заплащане за труда си. След
завършването им компаниите ги наемат по-лесно, защото са ги квалифицирали. По данни на МОН тази година 6339 ученици са избрали дуалната
форма. За миналата година броят им е бил 3884, за 2017/2018 той е бил
1752, докато през учебната 2016/2017 г. – едва 353.

Просветният министър Красимир
Вълчев коментира успеха на програмата
с намерението на МОН да заложи дуална форма на обучение и във висшите
училища. "Така ще засилим връзката
между бизнеса и образованието", обясни
Вълчев. По думите му професионалното
образование вече връща престижа си и все
повече са предприятията, които предлагат позиции с по-високи възнаграждения.
Основното предизвикателство в този
сектор е да бъдат привлечени по-добрите
ученици. Затова МОН дава допълнителни
стипендии в дуалната форма на обучение.
За 2018/2019г. бяха заделени 1,5 млн.

лв., а за 2019/2020 г. те ще бъдат 3 млн.
лв. Според Вълчев дуалната форма на
обучение е възможност да се върне част
от позагубената репутация на професионалното образование, защото пазарът
Вече над

6300 ученици
са избрали дуалната форма
на обучение
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на труда показва, че позициите, които
изискват професионално образование и
професионално техническо образование,
ще са с най-висок ръст на доходите и с
най-голямо търсене.
От МОН припомнят, че през последните
две години са направени нормативни
промени, които насърчават включването
в тази форма на обучение. Въведено е
изискване да се актуализират учебните
програми на всеки пет години, определят
се изискванията към учителите, работодателите и наставниците, включени в
дуалната система на обучение. Учениците,
които се обучават дуално в защитени специалности или по професия с очакван недостиг на пазара на труда, получават освен
основната и допълнителна стипендия.
Данните сочат, че от първия випуск,
подкрепен от швейцарската програма
"Домино", 90% от завършилите работят
във фирми, които имат потребност от
такива кадри, като повечето са предпочели работата в завод "Арсенал". Голяма
част от завършилите и наети на работа
младежи учат задочно висше образование
с финансовата подкрепа на компаниите.
Учениците от тази форма на обучение,
които не са започнали работа, са студенти
в специалности от сходни образователни
области.
За да насърчи разширяването на дуалното обучение в средните училища, МОН
подписа преди дни договор с Управляващия орган по Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен
растеж“ за 24,5 млн. лв. Предвижда се
проектът, който ще действа 3 години, да
обхване 9800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки
за професионална подготовка, учители
по професионална подготовка, представители на предприятията и родители.
Целта е да се повиши квалификацията им.
В списъка с най-предпочитаните специалности за дуално обучение са специалностите машинен техник, електротехник,
машиностроене и металообработване,
технолог в дървообработването, моделиер
на облекло, техник по транспортна техника, приложен програмист, логистик. И

www.iconomist.bg

Б

ългарският учител вече
излиза от образа на леля
над 50 години, която няма
желание да се променя, преподава по старите методи, и
влиза в ролята на преподавател, който
прилага модерни форми на обучение.
Учителски колективи вече пишат учебници и преподават по тях в мрежа с
други училища, въвеждат проектното
начало в обучението, насърчават
онлайн уроците и търсят начини училището да стане приятна среда за
учениците, след като вече 90% от училищата у нас са дигитализирани.

По данни на просветното министерство
над 70% от учителите одобряват иновативните методи. А 145 са учителските
колективи и учителите, предложени от
директори за награда "Новатор в образованието", която министерството ще връчи
тази година. Тя ще се присъжда на онези
преподаватели, които са променили с нещо
живота на децата – направили са ги по-комуникативни, като педагози са изградили
умения за работа в екип и са насърчили
ученето с разбиране. За да постигнат това,
те ползват в учебния процес виртуални
класни стаи, електронно учебно съдържание, мобилни приложения, образователни
игри и залагат на позитивната педагогика
по метода на Монтесори, както и сугестопедия, валдорфска система, гражданско
образование, обучение по финансова грамотност, здравословен начин на живот и
активно общуване с родителите. Този тип
преподаватели особено държат на емоционалната интелигентност на учениците си.
"Години наред системата функционираше
чрез контрол и тесни правила, сега тази
култура се променя, за да стане обучението
желано", коментира образователният министър Красимир Вълчев. Според Наталия
Михалевска от МОН тестовото изпитване
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Новите
учители

Българският преподавател се променя – пише учебници,
въвежда нови системи на обучение и одобрява иновациите
от Иглика Горанова

ИЗИСКВАНЕ Комуникативните умения на
учителите са от съществено значение за
напредъка на учениците

през последните 10 години замести комуникативната възможност с децата, което
е минус на системата. Защото е важно
децата да умеят да изразяват това, което
са научили. Липсата на емоционална интелигентност или репрезентативни умения
пречи на децата не само в гимназията, но
и през целия им живот. Затова на тези качества МОН обръща специално внимание.
Какви са учителите
По данни на НСИ за миналата година всеки
пети преподавател в училище или детска
градина е в предпенсионна възраст. Педагозите на възраст между 55 и 59 години са
15 755 от всички 82 347 учители, директори
и зам.-директори с преподавателска зае-

тост в образователните институции у нас.
Най-голяма част от тях са в общообразователните училища – 10 061, където преподават и най-много учители – 50 846. В
детските градини пред пенсия пък са били
3647 учители, докато в професионалните
училища – 2152. От навършилите 60 или
повече години педагози 6020 са преподавали в общообразователните училища,
2606 в детските градини, а 1104 в професионалните гимназии.
Голям е броят и на учителите, които през
миналата учебна година са навлезли в пенсионна възраст – 9730. Младите педагози
са били малко над 10 000. Най-много от тях
са на възраст между 25 и 29 години – 5558.
Педагозите, които са между 30 и 34 години,
пък са били 3430.
Професията стана сравнително привлекателна за младите хора, след като
стартовата заплата за начинаещ учител
стана 1058 лв. от тази година, а българското
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училище се модернизира и дава възможност за по-голяма свобода в преподаването.
Квалификацията на учителите и на педагогическите специалисти е свързана с иновациите и по тематични направления, за
да могат те да избират това, от което имат
нужда. Програмата за квалификация е за
21 млн. лв. Сега МОН насочва усилията си
към детските градини, където е липсвало
преподаване по най-съвременни методи
и за промяна на училищна среда. "Имах
разговори със студенти, които завършват
педагогика във Великотърновския университет, и този избор на специалност
е направен от тях осъзнато. На прага на
завършването си те изпитват страх от учителската професия, защото ги впечатлява
агресията, неразбирането, активността на
родителите по отношение на това какво
и как да се учи, както и притеснението
дали ще отговорят на тези очаквания. Ако
познаваха по-добре училищната среда, те
щяха да се адаптират по-рано", коментира
Михалевска. Тя смята, че следващите в тази
специалност трябва да прекарват повече
практически часове в класните стаи, за да
познават процеса.
Помощ от "Заедно в час"
Влизането в учителската професия става
и чрез интензивно обучение в класните
стаи на хора, които искат да упражняват
тази професия. Програмата се изпълнява
от фондация "Заедно в час", която от 10
години е посветила дейността си на достъпно и качествено образование и нов
тип училищна среда, която да задържа
децата в училище. Фондацията работи
със 120 училища. За тази година заявка за
учители по програмата са дали училища

ОБРАЗОВАНИЕ

НАВАКСВАНЕ
На 20 на сто от учениците майчиният език
не е български и обучението по български
в училище е решаващо за тяхната
интеграция

от 20 региона от страната. Кандидатите
за включване в програмата са над 2000
души. Изискванията към тях са да имат
добър и над добър успех от дипломата,
да не са осъждани и да са мотивирани да
упражняват тази професия, включително
и в училища, където децата по-често отпадат от учебния процес, и да работят като
учители две години. Кандидатите могат
да бъда разделени в три групи: завършили
педагогика, които имат нужда от подкрепа;
завършили специалности с право на
преподаване, които са упражнявали тази
професия преди и сега искат да се върнат
в нея; опитни специалисти – инженери,
архитекти, хора, които идват от бизнес
среда, които искат да станат учители.
"Досега по програмата имаме 6 преподаватели по математика, които са били
архитекти или инженери и някои от
тях са възпитаници на университети в
чужбина", коментира пред "Икономист"

Повече от

2000

са кандидатите за
включване в програмата на
фондация „Заедно в час“
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Мирена Петрова от "Заедно в час". 15 от
преподавателите по английски, които
са минали програмата, са завършили в
чужбина средното си образование, а висшето у нас. Според Петрова е важно да
се следят световните тенденции, които
залагат на меките умения, работа в екип,
емоционална интелигентност и отговорност. От тази година "Заедно в час" ще
дава финансови стимули на учители, които
преподават в друга община, като поема
пътните им разходи, квалификациите и
лятното обучение. Ще се квалифицират и
действащи учители.
Фондацията излезе и с инициатива за
изработване на методология за преподаване на български език на деца, за които
българският не е майчин език. Неотдавна
образователният министър Красимир
Вълчев заяви, че 20% от учениците идват
от такава среда. "Тези деца никога не са
говорили български език в своите семейства и идват в първи клас, където ги
посреща една лъчезарна учителка, която
им говори на чужд език, който те не разбират. Образованието им е трудно, защото
в него не виждат нищо от традициите си,
затова смятаме, че учителите имат нужда
от помощ в обучението на билингвите",
коментира пред "Икономист" основателят
на фондацията Евгения Пеева. "Заедно
в час" е възложила на екип да изработи
подобна методология. До момента МОН се
справя с проблема, като ползва учебниците
за преподаване на българчета в чужбина
или като плаща за допълнителни часове
по български език на учителите. В някои
райони обаче тези усилия не дават особен
резултат и се налага учители да учат турски
или ромски език, за да могат да общуват с
децата. Този начин обаче не помага особено
на учебния процес и това е причината част
от тези ученици или да отпадат в прогимназиалния и гимназиалния клас, или да
завършват полуграмотни, което им пречи
да си намерят добра работа. "Затова при
избора на хора, които да включим в програмата, много държим на мотивацията на
кандидатите – ако те я приемат за кауза,
са добре дошли, стига да отговорят на
условията", коментира Мирена Петрова. И

Новите учители
кои са съвременните педагогически подходи,
които вече се използват в българските училища.

“Цар Симеон Велики” е атрактивно
иновативно училище за изучаване на
природни науки и предприемачество.
Ние подготвяме учениците как да учат, а не как
да се явят на изпит
Преподаваме с фокус към ученика чрез
проблемно-базирано обучени основано на
компетентности.
Нашият екип е квалифициран за
преподаване през проблемно-базирано
обучение (Problem-based learning), което
представлява:
преподаване чрез анализ и разбиране на
проблемите и формирането на предпоставки
за решения, вместо заучаване на
информацията наизуст;
развиване на умения за работа в екип,
партньорство и групово постигане на целите
развиване на аналитичното и перспективно
мислене, ориентирано към реалното
решаване на казуси
развиване на способността за
саморегулиране
стимулиране на креативност и иновативност.

РАЗЛИЧНОТО ПРИ ТОЗИ ТИП ОБУЧЕНИЕ
е динамичният начин на преподаване, който
води до по-добро затвърждаване на знанията,
стимулира мотивацията на учениците и ги
окуражава да развиват способностите си, така
че да са адекватни на пазара на труда в XXI век.
Като част от Стратегията за иновации на
училището, успешно внедрихме GSuite
- в преподаването и в администрацията.
Провеждаме уроците в гимназиалните класове
направо “в облака”.
“УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА”
е нова програма за българското образование,
създадена за учители които имат знания
и умения за разработване и адаптиране
на ресурси или учебно съдържание чрез
използване на технологиите. Планът за
случването на този процес е по модел,
валидиран от Колумбийския университет, Ню
Йорк, САЩ.
Ползваме GOOGLE КЛАСНА СТАЯ при
преподаването, което позволява оптимизация
на учебния час и повече фокус върху
конкретния ученик.
Като част от общността на Google обучителите
- имаме достъп до ресурси и контакти, чрез
които можем да учим и подобряваме работата
си.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Частни училища
дават
по две дипломи

Питайте имат ли учители на щат и дали притежават своя сграда
от Ния Попова

Ч

астните училища напоследък се утвърдиха като запазена
марка, а го доказаха още повече с разгара на епидемията от
коронавирус, когато първи преминаха към дистанционно обучение. Просто защото са го въвели отдавна.

Къде да учи детето ни е не толкова
въпрос на пари, а на цел, която сме си
поставили. Доскоро това бе само привилегия на богатите, но сега много от
училищата са достъпни и за средната
класа, тъй като цените им в последните
години растат минимално, съобразно
режийните разходи.
Предимствата на частното обучение
се доказват дори и само от резултатите
на възпитаниците на тези училища при
външното оценяване, което съпоставя
резултатите на целия випуск. Не трябва
да се забравя и че на различни етапи е
възможно детето да премине през различен тип училище – ако в началния курс
му е необходим индивидуален подход,
в гимназията нещата могат да стоят по

ИЗИСКВАНИЯ Родителите обръщат все
по-голямо внимание на материалната
среда, има ли възможност за спорт и кръжоци в училището

съвсем различен начин. Всички училища,
които са в челната десетка по външно
оценяване на четвъртокласниците, са
частни. В седми клас единствените други
училища, които са на челни места, са
математическите гимназии.
Едно от основните предимства на частните училища е, че учителят има повече
време за индивидуална работа с децата.
Паралелките са малки, а преподавателите
дават индивидуални задачи. Затова частното образование е подходящо и за деца,

които имат специални образователни
потребности и не биха се справили сами
в държавно или общинско училище, където класовете са препълнени.
В последните години прави впечатление и че родителите обръщат все
по-голямо внимание на материалната
среда – дали училището е санирано, дали
има възможност за спорт и кръжоци.
От значение е фактът дали провеждат
дистанционна подготовка, дали преподавателите поддържат онлайн връзка с
децата, какви допълнителни предмети
предлагат. В същото време трябва да сме
наясно, че от училище до училище има
разлика – дори и в частно съществува
риск да попаднем на некомпетентни
преподаватели, наети на хонорар, които
работят и в друго училище. Така че когато
избирате, интересувайте се преподавателите на щат ли са, какви платформи
използват за извънкласна работа, има
ли текучество. Ако училището притежава
собствена сграда, това би трябвало да е
предимство при избора.
Тъй като родителите имат най-големи
притеснения в периода първи – четвърти
клас, най-скъпи са началните частни
училища, чиято цена може да започне
от 4000 евро, докато в гимназиите пада
на 2500. Част от училищата отпускат
и стипендии за учениците с най-добри
резултати. В гимназиалния етап най-желани са училищата, които преподават по
чужди образователни програми, учениците изучават повечето предмети на чужд
език, основно английски, а на финала
получават две дипломи. И

ПРИЕМ за ПГ и 1., 5. и 8. клас
ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
КЛАС ЗА НАЧИНАЕЩИ
КЛАС ЗА НАПРЕДНАЛИ

1407 София, бул. Никола Вапцаров 47

1407 Е-mail:
София,
бул. Н. Вапцаров 47 • www.stgeorgeschool.eu
st.george.school@stgeorgeschool.eu;
admission@stgeorgeschool.eu
admission@stgeorgeschool.eu
• тел.:
+359 8 9999 5578
Tel: +359885689971, Мob:
+359899995578

XII |

ОБРАЗОВАНИЕ

27 МАРТ 2020

Университетите
привличат с нови
специалности
След като вдигнаха заплатите на учителите и образованието у
нас започна да се модернизира, педагогиката се нареди сред
предпочитаните професии
от Иглика Горанова

В

исшите учебни заведения у нас се пренастройват към пазара на труда, като разкриват нови, търсени специалности, за
да привлекат повече студенти, от което зависи финансирането им. Освен към разкриването на програми в областта на
информационните технологии, медицината и компютърните
науки, които са високоплатени и затова много предпочитани, вузовете се
насочват и към различни направления в педагогиката, която за поредна
година се нарежда сред привлекателните за кандидат-студентите.

„Интересът към педагогическите
науки става все по-голям, затова програмните съвети от различни направления разработват педагогически курсове,
програми и специализации в областта
на свързани със съвременните методи на
преподаване като дигиталното образование, например“, коментира новия тренд
пред „Икономист“ гл. ас. д-р Владимир
Димитров, зам.-ректор на Нов български
университет (НБУ). Обръщането на нагласите се дължи както на увеличението
на заплатите на учителите, така и на
започналата модернизация на българското образование. А прогнозираният
недостиг на кадри в тази специалност в
следващите няколко години се очертава
да бъде 50 – 60 хиляди души заради
предстоящото пенсиониране на учители.
Педагогиката се нарежда сред търсените специалности и в Софийския
университет "Св. Климент Охридски". Тя
се нареди миналата година сред най-желаните специалности като "Психология",
"Софтуерно инженерство", "Право", "Фар-

ИЗОБИЛИЕ Алма матер предлага
118 специалности

мация", "Комуникационен мениджмънт,
"Компютърни науки", "Английска филология", "Журналистика" и "Медицина". И
няма причина тази година да не е така.
Най-старото висше учебно заведение у
нас вече обяви прием на заявления за
изпитите за първата и втората кандидатстудентска сесия, които трябваше да
се проведат в периода 22 март – 26 април

и 7 – 28 юни. Поне първите срокове отпадат заради извънредното положение и
новите дати ще са ясни след преодоляването на кризата.
От СУ предупреждават, че пет от общо
118 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са
регулираните специалности "Право“,
„Медицина" и "Фармация", както и две от
специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – "Журналистика" и „Връзки с обществеността".
От Алма матер обаче още не могат да
кажат какъв ще е броят на студентите.
Миналата година висшето учебно заведение откри две нови специалности –
"Счетоводство, финанси и дигитални
умения“ на английски език в Стопанския
факултет и "Геопространствени системи
и технологии" в Геолого-географския
факултет.
Тази година НБУ стартира четири нови
бакалавърски програми – „Клетъчна биология и вирусология“, „Антропология“
(на английски език), „Философия“ (на английски език), „Гръцки език и култура“,
и две нови магистърски програми –
„Извличане на знания и технологии за
големи данни“, „Микробиология“. През
академичната година се разработват и
едногодишни магистърски програми
в различни професионални направления – „Културен туризъм“, „Културна
и социална антропология“, „Мениджмънт на развлекателната индустрия“,
„Литература, книгоиздаване“, „Медии“,
Продължава на стр. 50

Създаваме
новите
професионалисти
www.nbu.bg
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НЕЯСНОТА Датите на кандидатстудентските изпити засега са неизвестни заради извънредното положение

Продължeние от стр. 48
„Творческо писане“, „Визуална антропология“, „Дигитални комуникации“,
„Журналистика“ и др. Според Владимир
Димитров най-голям интерес има към
програмите по „Графичен дизайн“, „Информатика“, „Управление на бизнеса и
предприемачество“, „Право“, „Психология“, „Интериорен дизайн“, „Маркетинг“,
„Кино и телевизия“, „Информационни
технологии“. Повишава се и интересът
към програмите, които водят до придобиването на втора специалност.
В синхрон с пазара на труда
За да отговорят на търсенето на пазара на
труда на силно развитата икономическа
зона на Пловдив, в ПУ "Паисий Хилендарски" също разкриват нови бакалавърски специалности. През тази година
те са "Възобновяема енергия", "Електроснабдяване и електрообзавеждане",
"Автомобилни електронни системи".
Специалността "Стопанско управление"
пък се преименува на "Бизнес мениджмънт". Висшето учебно заведение също
набляга на педагогиката, като разкрива
специалност "Обучение по природни
науки в прогимназиалния етап". Философският факултет разкрива специалност
"Културна и социална антропология".
Доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, заяви пред "Икономист" , че от тази година откриват
нови специалности във всички направления. Те ще компенсират донякъде
предстоящото преструктуриране на

икономиката в Старозагорския регион,
защото там до няколко години се очаква
закриване на ТЕЦ-овете. Още от тази
година учебното заведение стартира
нови специалност в своя Медицински
колеж, като помощник-фармацевти и
медицинска козметика. Другата нова

специалност – в Аграрния факултет, е
"Етеричномаслени култури". Нова специалност е "Местни финанси", която е различна от счетоводството и ще подготвя
бюджетари за държавната администрация и неправителствените организации.
Вузът планира да работи по създаване
на две нови компютърни специалности
в областта на софтуера и хардуера. "Във
връзка с очакваното до няколко години
закриване на ТЕЦ-овете, което ще остави
много хора без работа, имаме готовност
да преквалифицираме хора, за да се реализират те в други професии", коментира
още доц. Ярков. И

37 вуза приемат с оценки от матурите

В

37 висши учебни заведения ще важат оценките от матурите по български
език и литература, по математика, по история и цивилизации, по география
и икономика, по биология и здравно образование, по химия и опазване на
околната среда, по чужд език и по някои от останалите матуритетни предмети,
съобщиха от просветното министерство. Освен с резултатите от матурите кандидатстването ще става и с оценките от приемните изпити в самите университети.
В по-големите университети с оценката по български език и литература може
да се кандидатства за повече от 20 специалности. Такива са Софийският университет, Великотърновският университет, Пловдивският университет, Русенският
университет, Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет,
Югозападният университет в Благоевград и Стопанската академия в Свищов.
В Химико-технологичния и металургичен университет в София с резултатите
от изпитите по химия и опазване на околната среда, по математика, по физика и
астрономия и по български език и литература зрелостниците ще могат да кандидатстват за по 25 различни специалности. Техническите университети във Варна,
Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български
език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето от своите
специалности. Изключение правят специалностите "Индустриален дизайн", "Електрообзавеждане на кораба", "Корабни машини и механизми" и "Корабоводене" в
ТУ – Варна, за които матурата не заменя конкурсния изпит, но участва в балообразуването. В ТУ – София, изключение правят специалностите "Инженерен дизайн",
"Приложна математика и информатика" и "Компютърно и софтуерно инженерство".
За най-желаните специалности в медицинските университети във Варна, Плевен,
Пловдив и София задължително се държат изпити по биология и химия. Става
въпрос за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

www.iconomist.bg
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Дейвид Еванс: Дългосрочните
интереси на студентите
са нашият основен приоритет
Американският университет в България превключи към онлайн
семестър, поддържа прием на студенти по строги критерии,
но без изрично изискване за положена матура

В

тревожните дни, в които COVID-19 не слиза от новинарските
емисии, а светът живее в условията на пандемия, на слънчевия кампус на Американския университет в България липсва
обичайното оживление. Временно изпълняващият длъжността президент на престижното висше училище д-р Дейвид Еванс е в своя офис, за да координира всички противоепидемични
мерки, които неговият екип предприема в Благоевград.
Университетът предложи дистанционно обучение на студентите си още
преди да има случаи на заразяване у нас.
Семестърът продължава изцяло онлайн,
давайки възможност на студентите да
завършат годината безпрепятствено, а
четвъртокурсниците да се дипломират
навреме. „Знаете, че в АУБ студентите се
обучават по системата liberal arts, в която
студентът е в центъра на всички усилия и
дейности, подчертава д-р Дейвид Еванс –
Повечето наши студенти живеят и учат
заедно, на кампуса, и ние имаме сериозен
ангажимент към тяхното здраве, наред с
традиционно високото качество на обучение, което предлагаме. Университетът
разполага със собствена дигитална платформа за дистанционни занятия и ето
че настъпи моментът да я използваме в
пълна степен. Обстоятелствата го налагат.“

Виртуални класове,
мотивирани студенти
АУБ е сред най-развитите в дигитално отношение вузове у нас и в региона и затова
преподавателите са напълно подготвени
за началото на виртуалните класове. Те

нямат притеснение от този формат на преподаване. Студентите на АУБ са изключително
мотивирани, а университетът им предоставя
всички възможности за качествен образователен процес. Единственото, което ще им
липсва, е динамичният живот на кампуса,
културните и спортните събития, които организират студентските клубове.

Приемът залага на сериозен подбор,
но матурата не е задължителна
Адаптивност и гъвкавост: това е урокът от
сегашната здравна криза по света и в България. С навременна, но добре обмислена
Материалът е подготвен със съдействието на АУБ

реакция АУБ е пример как може да се реорганизира учебният процес в контекста
на извънредни мерки. Впрочем ясните
правила, съобразяването с мнението на
студентите и консенсусният подход са
част от ДНК-то на АУБ. Ето защо в последните три години интересът към следване
в АУБ видимо се увеличава както при
българските, така и при чуждестранните
студенти. Приемът на студенти протича
практически целогодишно, при това
кандидатстването е изцяло онлайн.
Боряна Шалявска, директор „Прием на
студенти“, пояснява: „Обучението тук се
осъществява изцяло на английски език,
нашите студенти са от 40 държави и
затова изискванията към кандидатите
са специфични. Държим на отлични академични резултати и свободно владеене
на английски, но не изискваме положена
матура, за да подсигурим възможност за
ранен прием и равен старт на студенти от
различни страни. Кандидатите подават
академична справка от училище, препоръки от преподаватели, есе, портфолио с
извънучебни дейности, а допълнително
се провежда и интервю. Всичко това се
извърши изцяло онлайн, без необходимост от пътуване и директен контакт“.
„Сегашната епидемична криза е изпитание за АУБ, но и възможност да покажем как се справяме в нестандартна
ситуация, така че интересите на нашите
студенти да не бъдат накърнени. Тук
обучаваме бъдещи лидери и осъзнаваме
голямата отговорност, която носим“, каза
в заключение Дейвид Еванс. И
Повече за приема в АУБ
на https://www.aubg.edu/admissions/
how-to-apply-ﬁrst-year/
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– 15% от 12-класниците ни заминават да
учат в чужбина. Този
дял е константен в
последните години, казват от Консултантски център „Интеграл“, които
в края на февруари и началото на
март проведоха в София, Пловдив
и Варна поредното си изложение
„Световно образование“, на което
български кандидат-студенти могат
да се ориентират и директно да
кандидатстват в десетки образователни институции.

Какви са актуалните тенденции в момента? Доминиращият за нас пазар за
висше образование – Великобритания,
бележи спад с около 10 на сто заради
Брекзит. При 1900 кандидатствали
миналата година в британски вузове,
до 15 януари тази година, когато изтече
срокът за подаване на документи за
вузове на Острова, кандидатстваха 1710,
съобщи мениджърът за висше образование в „Интеграл“ Стефка Златева.
Засилва се интересът към Нидерландия. България запазва позицията си на
6-ата държава по брой чуждестранни
студенти в Ниската земя – за последните 3 години те са вече над 3200.
Силният интерес към Нидерландия
доведе до някои ограничителни условия за прием там, казат консултантите.
Сред тях са по-ранни срокове за кандидатстване, полагане на допълнителни
тестове и изпити по математика за
специалности, свързани с компютърни
науки и бизнес администрация, специална селекция и изпит за все по-търсената напоследък от сънародниците
ни специалност „Психология“ и нужен
минимум хорариум от часове за биология и химия.
След огромния наплив от студенти
от цяла Европа, вкл. и България към
Дания, където образованието е без-
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Търсене на висше
в Нидерландия,
Германия и Испания

Брекзит топи кандидатите за обучение във Великобритания с 10 – 15%,
но в Европа се откриват все повече програми на английски език
от Веселин Стойнев

ОРИЕНТИР В края на февруари в НДК при
огромен интерес от кандидат-студенти и
родители се проведе поредното „Изложение световно образование“

платно, въпреки че режийните са скъпи
заради високия стандарт, кралството
въведе квоти. България изцяло запълва

квотата си от 60 – 100 души на година.
Завръща се интересът у нас към престижните немски университети, като
вторият по големина в Германия „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен с над 160
специалности и над 50 000 студенти и
техническия университет в баварската
столица, Хумболтовия университет
и Свободния университет в Берлин.
Сред предпочитаните специалности
са бизнес, медицина, технически специалности, архитектура и психология.
Засилва се интересът и към висшето
образование в Испания, която освен
на испански предлага все повече бакалавърски и магистърски програми
и на английски език, включително за
специалности като медицина и архитектура. Франция не предлага обучение
на английски, но Белгия предлага, при
това с изгодни такси от около 900 евро
годишно. И

Най-новите специалности

Н

аред с традиционно високия интерес към специалности като „Икономика“,
„Финанси“, „Маркетинг“, „Компютърни науки“, инженерство и хуманитарни и
социални науки, се появяват и съвсем нови професии. Такива са например
носталгист, риуайлдър и дигитален терапевт, казва Христанов. Носталгист е нещо
като интериорен дизайнер за хипстъри – възпроизвежда обстановката в миналото
и събужда спомени за младостта или пък представи за бита и живота на отминали
поколения. Риуайлдърът пък е нещо като ландшафтен дизайнер за заклети природозащитници – той ще пресътворява дивата природа особено в градовете, където природата почти е изчезнала. Нов вид психотерапия се заражда заради всеобемащата
живота цифровизация – дигиталният терапевт ще помага на хората да преодоляват
онлайн зависимостта, която вече има измеренията на наркозависимост.

