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Предговор
Уважаеми читатели,
В тазгодишното издание на Нощта на учените за четвърти път ви
поднасяме книга с интервюта. Нарекохме я Будителите на 21. век.
Учителите като повелители на промяната.
Хората, с които ви срещаме, са млади учители и млади учени едновременно. Най-просто можем да си представим специфичното в тяхното ежедневие по два начина. Единият е, като влезем в една библиотека
(физически или виртуално) и останем там очи в очи с писаното слово,
потънали в книгите, до първите лъчи на изгряващия ден. Другият е,
като застанем пред някой ученик и удържим на погледа му с часове. И
нека миналият през това изпитание се опита да „запали“ този ученик
за нещо, но завинаги, та то да продължи чак до залеза на земните му
дни. В книгите е изворът на наследеното знание, в очите на децата –
бъдещето ни. Да си близо до извора на знанието е като да съживяваш
Нютон и Тесла, Наполеон и Чърчил, Рембранд и Бах, Достоевски и
Алеко – да ги правиш живи днес, сякаш никога не са си отивали от
този свят. Това съживяване е в резонанс с усещането за „магията“, че
те живеят като „нещо“ в теб, но и като „нещо“ във всеки малчуган, с
когото заедно ги опознаваш пак и пак и пак. Да си учител, изправен
пред погледа на ученици в час, е като да си разпнат на кръст – сякаш
си преводач на самото мироздание и си поставен ребром да отговаряш
по въпросите за сътворението: кои сме ние, защо ли сме на този свят,
как е създаден невидимият ред в света, какво е справедливост, къде
отива този свят, еволюцията движи ли се с цел, какви ще станем, как
да литна след мечтите си, ще стане ли Земята „един по-хубав свят“...
За учителя е ежедневие да балансира между минало и бъдеще, между
земята и небето, между макро- и микросветове, между мъртво и живо,
между грозно и красиво, между правилно и неправилно, между истина
и неистина, между реално и фантазно. За всеки школски ден на учителя му е дадена операционната зала, където да осъществи транслацията
между знанието и разтворените антени вътре „в самия Човек“. Понякога на фона на истински човешки и обществен разпад, на дълбок колективен сън, на безчовечие и варварство.
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Нашите „герои“ застанаха пред журналистката Ваня Драганова,
защото са вдъхновяващи примери за хора, които дават крила. Те не
принадлежат на едно училище, на един университет, на една академия.
Те влизат ежедневно в своето училище, в своя клас, и точно там – „в
клас“ и в класната стая се случва чудото на тяхното будителство. Нарекохме ги „будителите на 21. век“ не защото ги измерваме с величието
на апостолското дело на Паисий Хилендарски, на Васил Левски, на
Хаджи Димитър и на Георги Раковски, нито защото ще ги подреждаме приживе в пантеон, а заради допълнителните измерения на нашата
реалност днес – като будители от нашето време. Зад предоставеното
от видимия материален свят те виждат повече. Точно това „повече“
е преводимо с термините на техните науки, с тоновете и щрихите на
техните изкуства, както и със стрелката на ценностния им компас, по
която се води настройката им към света. Вярва се, че на всеки търсещ
дух нашият народ е приписвал почтително „Буден човек! Отворен за
света!“… Но нашите будители учители са по-навътре в познанието и
знаят точно откога и откъде има граматика, аритметика, астрономия,
музика… за тях подхожда „Учен човек!“.
Избрахме тези скромни и забележителни учители, защото, чувайки
гласовете на децата ни, те чуват гласа на цял един народ. Те знаят дали
масовият човек спи или се надига, знаят и защо. Затова ги виждаме
като повелители на промяната в днешния ден – ден, който ражда нови
заплахи, издига нови клади, разширява териториите на мрак… Днешният ден изисква твърди устои на Духа, за да осъзнаем приспивната
роля на статуквото и да чуем тръбачите на нови времена. Въвличаме
се в нови мрежи и битки на ума, а те изискват категорични знания
тук и сега. Връхлитат ни нови вдъхновения, а духовната пробуда носи
лудости и тревоги тук и сега. Привличат ни неудържимо все по-далечни хоризонти, а ние не смогваме със злобата на днешния ден – тук и
сега…
Потърсихме разговор с десет учители, които са извървели вече или
довършват нелекия си път до образователната и научна степен “доктор“ не защото са се „титулували“ с науки, а защото искахме да разберем на кого сме поверили децата си – тези „нови пришълци“, които
не изчакват сякаш естествената смяна на поколенията, а напират към
бъдещия свят, без още да са стъпили и проходили на този. Училищните им уроци са по физика и химия, по български език и литература, по
западни езици, по рисуване, по пиано, по компютърна графика и пр.
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Но ако усетите, че ученикът вкъщи расте като човек, то знайте, че нашите будители стоят зад метаморфозите на вашите „непознати“ деца.
Характер, труд, талант, съзнание, четене, мислене, съзидание, вдъхновение…. – сякаш подписали договор с ангелите на децата ни, учителите зидат основите на бъдещия свят: лекари, архитекти, учени, художници, музиканти, писатели, учители… мислещи хора, будни умове,
разпръскващи слънце, топлина, простор, светлина, заряд! Учителите
няма да ви кажат колко пъти вземат върху себе си болката на разочарованието, колко пъти извеждат от унинието, как точно разведряват
стреса, как окуражават неувереността. От тяхната природа не струи
егоцентризмът и доминиращото Аз, те просто вършат работата си.
Тази година Ваня Драганова се срещна с десет млади учени, които
работят като учители и които, вярваме, че държат „кода“ на промяната:
д-р Цветелина Борисова, д-р Красимир Витларов, д-р Шинка Дичева,
д-р Костадина Кацарова, Наталия Мацева, д-р Здравко Минчев, Слав
Петков, д-р Паулина Стоянова, д-р Лиляна Чобанова, Петър Чучулигов.
Младите преподаватели отговарят на едни и същи въпроси, подобно на анкета.
Чрез нашите въпроси искахме да разберем дали в избора на учителската професия докторската степен е предимство и кое тегли повече –
университетската аула или класната стая, студентската аудитория или
класът ученици:
– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата
се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете учител,
или имате стремеж да работите като преподавател в университет?
Убедени бяхме, че и нашите герои знаят: мисленето е най-сложното
удоволствие на света и си струва да му се отдаваш:
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
Искахме да разберем и тяхното отношение към внезапната промяна
в нашия «заразен и болен» споделен свят, защото вярваме, че въпреки
драматичното състояние на повечето български институции и политики, промените към всяко бъдеще кълнят в настоящето, а повелителите
на промените са на първа линия и в действие:
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи пред
реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, ком8

пютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се справихте
Вие и вашите ученици в тази ситуация?
Хубаво е да научиш, че във време на разпади си вдъхновил някого:
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при учениците?
Важно беше да разберем прокарваме ли разликата между материална и духовна храна, между задоволяването на „имам“ и на „съм“:
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната,
а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание като
гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
За нас беше интересно да разберем дали хората с пламъчета с очите се множат и насочихме вниманието си към изконната свързаност
в двойката „учител-ученик“, чрез която днешният свят си проправя
път към бъдещето, чрез която старото се сменя с ново, чрез която локалното става глобално, чрез която системата засреща своите вектори
„отвътре“ и „отвън“:
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе си,
да се предизвикват и да бъдат хора?
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“ и
какво бихте променили?
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
Интересуваше ни и темата за самочувствието на нашите избраници
не само за да разберем имат ли те чувство за „корени и крила“, но и да
съизмерим потенциала на българското образование с картата на образованието по света:
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното
образование?
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
С любопитство надникнахме и в личния свят на нашите 10 – за да
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ни гарантират, че ценят обикновените си човешки мигове и че знаят
как да си осигурят личен комфорт, преследвайки мечтите си.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
Будителите на 21. век. Учителите като повелители на промяната
е книга, от която ще научите, че децата, които се занимават с изкуство,
са много по-спокойни и уравновесени, у тях има много повече финес;
че един обичащ да пътува учител мечтае да отиде в Русия заради Таблицата на Менделеев и в Полша заради любимия си учен Мария Кюри;
че благодарение на хората, които се занимават с нея, литературата не е
нещо веднъж случило се и застинало в миналото, а продължава да се
развива тук и сега. Ще разберете как, ако детето ви се готви за вземане
на изпит с отличен 6.00 и не гледа учителя си в очите, знанието няма да
е изпипано до съвършенство без вдъхнатата от очите на учителя увереност (чак до степен да го „вижда“ като Нобелов лауреат). Ще стане
ясно, че в сравнение с други страни, като Германия, Великобритания
и Франция, ние сме провели едно много качествено онлайн обучение,
близко да работата в клас, по време на първата изолация заради пандемията. Ще изпитате болката на учителя, който мечтае да работи в
училищни лаборатории и да прави „живи“ опити, вместо да показва
клипчета. Но ще научите и радостната новина, че Софийският университет открива специална лаборатория към Физическия факултет за
ученици и учители, където да се правят експерименти. Убедени, че
прогресът се дължи на научното познание, ще се замислим всички заедно дали без наука изобщо може да има образование в училище. Ще
проумеем великото търпение на учителя, който знае, че научаването не
е принудителен процес, че проумяването иска време, както не можем
да накараме принудително едно красиво цвете да порасне или разцъфне за по-кратко време от отреденото.
За личния свят на нашите будители разбрахме достатъчно – в него
има светове от любими книги, блажени пътувания, любуване на природата, музика, картини... дори мечта за село ведно с мечтата за бъдещи творби. Изглежда хармонично и спокойно. Дано!
За финал, ето някои от думите, с които нашите будители говорят
за учениците си: спокойни, уравновесени, умни и мотивирани, много
будни, прекрасни, просто невероятни, емоционални, талантливи, от10

говорни, ученолюбиви и възпитани, амбициозни; те показват дисциплина, мотивация, отдаденост и креативност.
Ето и израз на усещането, че промяната вече е дошла: децата днес
не са като преди 10 и 20 години; има надежда и светлинка в новите
деца, които искат да знаят; децата са умни и много по-различни от
нас – и като възприятия, и като начин на живот; че има ново поколение деца, е факт…
А ето и радостната нотка в гласа на един „специален учител“ заради децата със специални образователни потребности: „А сега ситуацията променя своето лице – „нашите“ деца са навън заедно с
другите, те учат заедно, те се подкрепят.“
За проекта: през 2020 година основната тема на проекта „Европейска нощ на учените“ е ‘Науката променя живота’. Нощта се провежда
едновременно в стотици университетски градове в Европа. Като част
от мрежата от участници в проекта „Учените в триъгълника на знанието“ (K-TRIO 4) си поставяме целта да приобщим младите хора и
широката публика към разговор за ролята на човека на науката, застанал на първа линия в полето на образованието. С респект към труда
на съвременния учител – повелител на трансформациите на днешните
деца.
Доц. д-р Петя Бъркалова
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Д-р Цветелина Борисова:

ИЗКУСТВОТО ОБЛАГОРОДЯВА ДЕЦАТА,
ДАВА ИМ ФИНЕС

Визитка

Цветелина Борисова е преподавател по
арфа и пиано в музикалното училище „Добрин
Петков“ в Пловдив от 21 години и е от малкото музиканти, които поддържат два инструмента. Завършила е същото музикално
училище, а след това и музикалната академия
„Проф. Панчо Владигеров“ в София. Докторската ѝ степен е защитена в АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ и е на тема „Ролята на миниатюрата в педагогическия и концертен репертоар за арфа от началото на XIX век до
наши дни“. От 2 години е хоноруван преподавател по специалностите „Арфа“ и „Келтска
арфа“ в АМТИИ, като втората е създадена от нея и майка ѝ – арфистката
Здравка Колева.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете
учител, или имате стремеж да работите само като преподавател в
Академията?
– Работата в музикалното училище е на много високо ниво, защото
то е с традиции и дава възможност на един учител много професионално да се занимава с учениците. В Академията може да попаднат и
хора, които не са минали през музикално училище, и в този смисъл да
са по-малко грамотни и подготвени. Докато в Музикалното училище
имаш удоволствието да започнеш с един ученик на 5 години или малко по-късно, през всичките степени да обучение да работиш с него и
накрая той да излезе един завършен кадър. След средното образование
той може да стане и професионален оркестрант, стига да има тази необходимост. Така че работата е много интересна, не че със студентите
не е, но можеш да изградиш един ученик, да оставиш собствения си
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преподавателски почерк върху децата. Така че сама по себе си докторската степен не означава непременно стремеж да работя във висше
училище, тя е нещо, което показва натрупване на познания у теб самия, а от друга страна е възможност да предадеш тези допълнителни
знания на учениците. А и е много приятна възможност за участие в научни срещи и конференции, където човек се среща с други докторанти
и обменя идеи. Това е и шанс да оставиш частица от себе си, не само
като изпълнител и педагог, а и с нещо написано.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– По-скоро е място за научаване на нещо ново, а и за забавление и
отмора. Не мога да кажа, че водя битки, по-скоро науката е един друг
свят, възможност да се срещнеш и с други музиканти и други хора от
твоята сфера. В докторската ми работа имаше и част за интервюта с
композитори за техни произведения, които почти не са били разглеждани в други научни трудове, така че беше много интересно да установя контакт с тях.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– В сферата на изкуството обучението онлайн е много трудно. Колкото и да са добри компютрите, ние боравим със звук и при всяко положение той се изкривява и това не дава възможност да се работи пълноценно. Онлайн може да се четат и усвояват текстове, но творческата
част е непълноценна и голяма част от учениците бяха демотивирани.
Липсваше им социалният контакт, участието в концерти и фестивали,
защото всичко това отпадна. Беше демотивиращо. Ако става дума за
някакви сухи лекции, преподаването може да се случи и по интернет,
но когато става дума за изкуство, е трудно. Липсва дори здравословната конкуренция, която те имат помежду си в нормалния процес на
обучение.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Опитах се, но пак ще кажа, че в нашата сфера е трудно.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
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– Родителите станаха в по-голяма степен съпричастни към учебния процес. Все пак, като си останаха вкъщи, особено с учениците
от началния етап, на които трябваше да помагат, развиха по-голяма
съпричастност. Но масово родителите също са против тази форма на
обучение, специално в областта на изкуствата.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– В днешно време е много лесно човек да получи добра информация, защото има чудесни канали, които да си пусне и да слуша чудесни
музиканти и да гледа видеовръзки, така че ги стимулирам много да
слушат, за да придобият тази култура. Мотивирам ги да слушат как
свирят техни връстници, а също и утвърдени музиканти.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Не са научени много да се трудят и да търсят себе си, честно казано. Не знаят, че като си имаш една хубава градинка, трябва да си я
копаеш ежедневно, да си я садиш и да си я поливаш и съответно да си
много горд със себе си, когато другите виждат колко е хубава. Малко
са апатични, очакват да им се дава наготово, фактът, че не четат, им се
отразява, нямат образно мислене. Да не говорим за абстрактно мислене – когато човек им говори за някакви аналогии, на тях им е трудно.
Но иначе изкуството много ги облагородява, при тези ученици я няма
агресията, която се среща на други места. Децата, които се занимават
с изкуство, са много по-спокойни и уравновесени, у тях има много
повече финес.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Мисля, че у нас нещата доста са се променили и все пак сме били
на по-високо ниво, отколкото сме в момента. И навлизането на всички
интернет технологии не помага много в сферата на изкуството, вероятно в други области технологиите са много по-полезни. Но в музиката
човекът е сам с инструмента и технологиите могат да му помогнат
само да чуе другите, за да се съизмери с тях.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Няма да правя обобщения за цялата система, но в музикалните
училища децата се оказаха много натоварени с общообразователни
предмети. Всички предмети се учат в пълния им хорариум плюс музи14

калните, плюс свиренето и това доста изморява децата. Очаква се учениците да бъдат всестранно развити и се забравя, че училището е профилирано. На децата им липсва време за тяхното собствено свирене.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– При нас учебният план е доста свободен, защото ти указва определени стилове и автори, които трябва да включиш в работата си, но
пък имаш свободата според индивидуалните възможности на ученика
да подбереш най-подходящото за него. Не сме тясно ограничени, индивидуалните способности на ученика са на първо място.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Всички сериозни постижения в различни сфери на техниката, образованието, изкуството, медицината са постигнати чрез научни експерименти, анализи и чрез изведени научни теории. Прогресът се крепи
на научното познание. След 20 г. ще има възходящо развитие на всяка
сфера в страни, които уважават научните си кадри и отделят средства
за финансирането на научни центрове и изследвания. Ако това не се
случва, ще има изоставане в различни области в тези страни.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам котки и имам две, занимавам се много с тях. Обичам да се
разхождам и да пътувам, да чета, но с годините все по-малко художествена литература и все повече познавателни книги. Обичам и хубавите
филми.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Общо взето, съм удовлетворена от себе си – от образованието,
което съм получила, и от факта, че живея в Пловдив. Смятам, че съм
получила най-доброто, което е трябвало да получа във всички етапи
на своето образование, и нямам някакви огромни нереализирани мечти. Щастлива съм да работя в Музикалното училище и Академията,
чувствам се реализирана професионално, имам си и личен живот. Не
съм от хората, които искат да живеят в чужбина, ходила съм навън,
имах възможност да остана да работя в Бразилия при много добри условия, но онзи свят ми се видя съвсем различен и предпочетох да се
върна в България.
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Д-р Красимир Витларов:

ИСКАМ ЛАБОРАТОРИИ ПО ХИМИЯ
И ФИЗИКА, А НЕ ДА ПОКАЗВАМ
САМО КЛИПЧЕТА НА ДЕЦАТА

Визитка
Красимир Витларов преподава химия, физика и „Човекът и природата“ в ОУ „Васил Левски“ и физика в Професионалната гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Арх.
Камен Петков“ в Пловдив. Има две специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Химия и
физика“ и „Биология и химия“. Магистърските
му степени също са две – „Учител по химия в
профилираща подготовка“ и „Предучилищна
и начална училищна педагогика“. Преди това
е завършил СУ „Климент Охридски“ с профил
„Природни науки“ с усилено изучаване на биология, химия и физика. Темата на докторската му
дисертация е „Формиране на природонаучна грамотност при изучаването
на физичен модул в учебния предмет „Човекът и природата“, 5. и 6. клас“.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете
учител, или имате стремеж да работите като преподавател в университет?
– Винаги съм искал да стана учител. Когато завърших гимназията, кандидатствах на няколко места и ме приеха в Медицинския университет в Стара Загора, в Пловдивския университет и в Университета по хранителни технологии. И веднага започнаха да ми говорят
колко е престижно да си инженер-технолог и колко добра реализация
предполага това и аз се записах в УХТ. Там занятията започват на 15
септември, а в Пловдивския университет – на 1 октомври. Изкарах 2
седмици в УХТ и после се записах да уча „Химия и физика“ в ПУ – избор, за който никога не съм съжалявал, защото иначе нямаше да стана
учител. Още когато започнахме да изучаваме биология, химия и физи16

ка в училище, аз се влюбих в тези предмети и си казах, че искам някой
ден да ги преподавам. Не искам да бъда преподавател в университет,
моето място е в училището, там искам да работя. Имам много часове,
защото работя на две места, но това не ми тежи, напротив, зарежда
ме. Започнах докторантурата по няколко причини, които нямат връзка
с преподаването в университет. Една от тях е, че научен ръководител
ми беше проф. Желязка Райкова, която е страхотен преподавател и ме
научи на много неща и продължава да ме учи, никога не е отказала,
когато ми се е налагало да я питам нещо.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Убежище.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– Наложи ни се много бързо да научим много нови неща, макар
че ползвахме електронни платформи и преди. Електронното обучение
има и положителни, и отрицателни страни. Доброто беше, че част от
учителите се усъвършенствахме, казвам част, защото някои колеги
имаха опит с електронни платформи отпреди. Но, от друга страна, се
загуби живият контакт с учениците. Друго е, когато децата са пред теб
и по реакцията им виждаш дали са разбрали материала, или не. А при
ученето онлайн гледаш една камера. А и част от учениците нямаха
камери и микрофони и общуването с тях беше само с писане. Питаш
ги дали са научили даденото нещо и те отговарят с „да“, но как да
си сигурен, че наистина са го осмислили? Оценяването на децата при
ученето в електронна среда беше отчетено като постижение, но аз не
мисля така. Доста ученици повишиха значително успеха си, но е лесно
да се предположи, че високите им резултати са постигнати с чужда
помощ.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Трудно ми е да преценя, защото, когато започна електронното
обучение, олимпиадите и състезанията бяха приключили. Учениците,
които по принцип си учат, се представяха добре и в електронната сре17

да. От останалите много малка част дръпнаха напред, и то с помощта
вкъщи.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Ученето онлайн ни даде много добра обратна връзка с родителите. Те успяха да си дадат сметка, че е много важно децата им да имат
пряка връзка с учителя и когато тя се наруши, нещата стават много
по-трудни. А тези родители, които изцяло се занимаваха с децата си в
това време, са си дали сметка, че учителската професия изобщо не е
толкова лесна, колкото изглежда отстрани. Има хора, които си мислят,
че учителят едва ли не нищо не прави, а това изобщо не е вярно.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Още в самото начало, когато поемам даден клас, поставям ясни
правила, по които ще се работи. Запознавам с тези правила както учениците, така и родителите. И когато се движим по правилата, а ти самият като учител си мотивиран, няма как да не ги запалиш по някакъв
начин. Непрекъснато участваме в олимпиади и състезания, работим по
различни проекти, правим комбинирани уроци с различни предмети, а
това мотивира децата да се развиват.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Има много умни и мотивирани деца, но има и много, на които им
липсва възпитание. Именно затова се налага да се работи по много
ясни правила и да има дисциплина, иначе няма как да постигнем добри резултати.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Нашата образователна система е много добра, напоследък прилагаме опита и на други страни, но без да се съобразяваме с икономическите реалности у нас, а това не е разумно. Ще дам такъв пример
– в много развити държави пазарът на труда е голям и там един тесен
специалист може да си намира работа сравнително лесно, но у нас не
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е така. Нашата икономика не е толкова добре развита и ако човек не
разбира поне от няколко неща или няма няколко специалности, трудно
ще се реализира. А напоследък има една тенденция от профилираното
образование да отпадат нови и нови учебни предмети. Един човек с
познания само в една тясна област няма как да е конкурентен на пазара
на труда.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Голямото количество административна работа – тя изяжда голяма
част от времето на един учител, който, вместо да попълва документи,
би могъл да помисли как да заинтригува и мотивира децата.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Благодарен съм, че работя точно в тези две училища, защото и
двете директорки са иновативни и ни дават възможност да се развиваме. Имаме свободата да пробваме различни начини на преподаване,
макар че пак се движим в зададените рамки на учебната програма.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Не искам да си го представям, защото всъщност знам какво ще
бъде. Ще ви кажа аз какво искам. Мечтая си да имам лаборатории по
физика и химия и да показвам на децата на практика нещата в тези науки. А знам как ще бъде – таблети, компютри и ще им казвам: „Влезте
и вижте това клипче!“ Не искам да бъде така, макар че не отричам тези
неща.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да пътувам и да ходя в планината. Пътуването с влак ми
се отразява най-добре. Особено ако имам някоя книга, в която да потъна. Тогава мога да отида с влака до Варна и да се върна, без да се
уморя, напротив, разтоварвам се така.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Мечтите ми са да пътувам още повече. Например да посетя Русия
заради Таблицата на Менделеев или да отида в Полша заради Мария
Кюри, която е любимият ми учен.
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Д-р Шинка Дичева:

ИСТИНСКИЯТ УЧИТЕЛ

ТРЯБВА ДА РАЗПАЛИ СТРАСТ
КЪМ ЧЕТЕНЕТО И МИСЛЕНЕТО
Визитка

Шинка Дичева преподава български език и
литература в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Завършила е „Български език и история“
в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2002 г. е хоноруван асистент към катедра „История на
литературата и сравнително литературознание“. Специалист е по българска литература
след Освобождението, а темата на докторската ѝ дисертация е „1894-1895 г. – отношение между литературното и политическото“.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете
учител, или имате стремеж да работите само като преподавател в
университета?
– Ако кажа, че не съм мислила за работа само в университета, ще
излъжа. През всичките години на следването ми и след завършването ми това беше моя мечта. Но по стечение на обстоятелствата след
отчислението ми като докторант започнах да работя като учител. В
Математическата гимназия съм от 2013 г. и може би в началото това
беше форма на компромис. Бях откровена да кажа на колегите си, че
отиването ми в училище е по-скоро временно. Но впоследствие животът ми подсказа, че може би това е правилният ми път. Имам ученици, които, завършвайки Математическата гимназия, кандидатстват
българска филология. Тази година бяха шестима. Те откриват, че освен
математиката, у тях живее и една друга страст.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Не зная дали е убежище, но българската литература е голямата ми
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любов. Тя оживя у мен още когато бях студентка и слушах лекциите
на доц. Живко Иванов. Тогава се влюбих в тази литература и досега
мисля и чувствам с нея. Това е, с което искам да се занимавам, да чета,
да мисля, да пиша. За мен доц. Живко Иванов е един от вдъхновителите – изключително атрактивен като лектор, той ми показа един
истински нов и жив поглед към следосвобожденската литература. И
най-интересното е, че той ме накара да разбера, че тази литература
не е създадена и останала назад във времето, а е процес на мислене
и на развиване. Той разруши всичко онова, което аз бях моделирала в
съзнанието си в училище, и аз изведнъж погледнах на Иван Вазов, на
Захари Стоянов, на Алеко Константинов от един съвсем различен ъгъл
– едновременно човешки, но и сложен, противоречив. За мен до този
момент те бяха христоматийни автори, които никой не може да промени. Но доц. Живко Иванов ги разруши и ги изгради отново. И разбрах,
че литературата не е нещо веднъж случило се и застинало, останало
там, далеч в миналото, а е нещо, което продължава да се развива тук и
сега и продължава да диша и в момента, благодарение на хората, които
се занимават с нея.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– Образованието направи една много голяма стъпка напред, но не
искам това да бъде пътят оттук насетне. Много пораснахме, научихме се да летим, да преминаваме в пространството буквално с тези
технологии, в нашето училище всеки час беше реално състоял се в
реално време. Но да бъдеш пред един екран 4-5 часа е изключително
трудно – и за учениците, и за учителите. Умората е много голяма, но не
защото 4-5 часа говориш, а защото не виждаш аудиторията си. Всеки
преподавател получава знаци от аудиторията си, които го ориентират
дали думите, които произнася, са разбрани. Понякога в клас е нужен
само един жест или поглед, за да разбера, че това, което казвам, достига до учениците. Това няма как да се постигне онлайн. Преподавайки
в електронна среда, говоря на един екран, който няма душа. Липсва ми
емоцията, липсва ми душата, липсва ми връзката с децата.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Не знам дали умението да се адаптираме към тази тежка ситуация
е дарба, но успяхме да го направим. Успяхме да се ориентираме в тази
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динамична среда на преподаване и всеки един от моите колеги успя да
предаде знанията си по възможно най-добрия начин.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Точно в тази криза родителите разбраха отношението на учителите към учениците и отговорността на училището към преподаването,
което се случи и онлайн. Ние знаехме, че зад тези екрани са не само
децата, а и техните родители, баби и дядовци, които наблюдаваха този
учебен процес, коментираха го и виждаха колко много усилия коства
той на учителя и колко много страст влага всеки преподавател в своята
професия.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Това е най-важната задача на един учител. Ако литературата се
преподава по един учебникарски и христоматиен начин, това не е преподаване. Учителят трябва да вдъхновява, да пали, учителят трябва да
може да достигне до сърцето и душата на всеки един ученик. Трябва
да умее да провокира доброто у всеки един и ако успее, тогава си е
свършил работата. Истинският учител трябва да разпали страст към
четенето и мисленето, да обвърже написания някога текст с настоящето. Всъщност четенето е пътят към себе си, пътят към истинското Аз.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Със сигурност децата днес не са като преди 10 и 20 години, но не
са и много далече от нас. Ако подходът на учителя е правилен, той ще
достигне до тях. И не е важното само да преподаваме интерактивно.
Мога да достигна до децата без нито една мултимедия или презентация. Въпросът е в желанието за работа, как се общува, как се говори. Учителят е този, който задава посоката, хоризонтите, а учениците
тръгват да търсят истините за света.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Всяка година отчитаме много високи резултати, може би защото аз работя в Математическата гимназия, виждам с очите си изключителни постижения на учениците. Има световни класации, които ни
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отреждат призови места. Но родителите имат един грях към децата
си – че не ги карат да четат. За мен четенето на книги стои в основата
на всяко едно израстване, на всяко едно развитие без значение дали е
в сферата на хуманитаристиката, или не. От родителите зависи дали
децата ще четат. Знам, че децата не искат, но те не искат и други домашни задължения да изпълняват, да си подреждат стаята и пр., но
родителят настоява. Значи могат да научат децата си и да четат. Ако
възрастните осъзнават колко е важна книгата, ще научат и детето си
да чете.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Системата на образованието се опитва да се реформира и през 2-3
години се въвеждат нови програми. Неуместно е да виним непрекъснато училището или министерството като институция. Текстовете са
сложни за четене, за разбиране, но все пак учителят е медиаторът между времето, епохата, текста и учениците. Много е трудно да се обясни
на един ученик в 8. клас образът на Хамлет. Ако учителят не намери
правилния подход, децата не могат да разберат този образ, а учебниците са написани на един доста сложен език. Задачата на учителя е да
приближи текста, да създаде интерес към словото от миналите епохи
и учениците да огледат своето време в произведенията.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Имаме пълна свобода. Моите ученици знаят кой е Хайтов, но знаят и коя е Яна Язова. Стига учителят да иска да разкаже, има и време,
има и начин.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Мисля, че трябва да бъдат в още по-тясна връзка училището и
науката. Много ми се иска да бъде така – науката да бъде част от мисленето за училището и училището да подготвя умове за науката.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Истинската почивка за мен е със семейството и с приятелите, с
книга в ръка, на приятно място, в Родопите или на море.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Много се надявам да имам времето да ги постигна. Ако човек има
времето и ако запази дръзкия си дух, ще постигне мечтите си.
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Д-р Костадина Кацарова:

МЕЧТАТА МИ Е ДА ИМАМ УЧЕНИК
НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ

Визитка

Костадина Кацарова преподава физика в
Езикова гимназия „Пловдив“ от 2003 г., преди
това е работила в Центъра за ученическо техническо и научно творчество. Завършила е физика, инженерен профил, в ПУ „Паисий Хилендарски“, има и втора магистратура – учител
по физика. През 2019 г. защитава докторска
степен на тема „Изследователският подход в
обучението по физика“.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете
учител, или имате стремеж да работите като преподавател в университет?
– Не, за мен е добър избор да преподавам в училище. А докторската
дисертация беше учене за мен, правя това, което очаквам и от моите
ученици, защото човек учи цял живот. И всичко, което учителят е
научил, го дава на учениците. Целта му е те да го изпреварят. Така че
продължавам напред с всички ученици, за които науката е бъдеще.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– И двете. Когато ми е много тежко, се съсредоточавам в науката и
чета. А иначе всекидневно воювам, за да отворя поредното прозорче
към опознаването на природата за децата.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
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– Лично за мен ученето онлайн не е най-добрият начин, защото социалната функция на училището е контактът между учителя и ученика. А при дистанционното обучение учителят не вижда децата какво
могат и какво не могат и няма как да бъде полезен на всяко дете. В
реална ситуация виждаш какво не достига на всеки ученик и знаеш
как да му помогнеш. Бездушно е общуването през екрана. Но ученето
онлайн има и своите положителни страни – може да бъдат обхванати
много деца, обратната връзка е много бърза – учителят поставя задача
и след 3-4 минути получава отговорите и вижда от какви допълнителни задачи има нужда всяко дете. Но няма емоция, това общуване не ти
минава през сърцето. Всяка година, когато водя дванадесетокласници,
10-12 от тях се явяват на матура по физика. Резултатите им винаги са
над 5,80, има и пълни шестици. Тази година за първи път нямахме
пълна шестица – просто защото, когато се готвихме в последните дни,
не гледах децата в очите, не виждах погледите им, които показват неувереност, за да им я вдъхна, да изпипаме знанието до съвършенство.
Това е резултатът от ученето, при което няма жив контакт.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Оказа се, че всички сме със скрити таланти, че учителите не сме
ретроградни и можем за 2 дни да научим нещо ново, показахме на
учениците, че сме също като тях. За децата възрастният човек по презумпция е изостанал от живота и не може да се справя с новите технологии. Но аз се справям с технологиите и даже на моменти по-добре
от учениците, така че се чувствам добре и продължавам да уча. Всички колеги се учат и децата виждат това, което е добър пример, защото
учениците лесно се отказват, когато им е трудно. А сега виждат нашите усилия и заедно се стараем да се справим.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Хората са различни, някои родители продължиха със забързания
си живот, други много помагаха на децата си. Но родителите на нашите деца винаги са помагали, защото за тях образованието е ценност.
Гледахме в една посока и съм им благодарна.
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– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Личностното развитие на учениците винаги се обвързва с нещо
прагматично, с нещо, свързано с професионалната им реализация. Да
ги запознаем с това, къде могат да намерят своето място в света. В
областта на физиката има много желани от учениците възможности,
съвсем близо в Европа. В България вече също има работни места за високоспециализирани кадри, така че те виждат себе си като високообразовани и добре платени млади хора. Това е стимул за тях. Почтеността
трябва да хармонира на знанието.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Преди 5-6 години бих отговорила по друг начин, но в момента
има надежда и светлинка в новите деца, които искат да знаят. И аз
много им се радвам.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Различни са начините, по които преподаваме, и това, което изискваме от децата, в сравнение с част от света. Западното образование е
прагматично насочено – към решаване на практични проблеми. Специално във физиката това се постига чрез основните методи, които
се използват в науката, – експеримент и екпериментални задачи. За
решаването на една експериментална задача са нужни много знания
и умения и аналитична мисъл. Така че не трябва да се наизустяват
фактите, не трябва децата просто да бъдат запознати с различните научни теории, а да им се обясни каква е практическата полза от тях и да
им се даде възможност за действие. Това им дава разбиране за света,
алгоритъм, който им помага да мислят и по другите предмети.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Бих направила нашето образование практически насочено по
природните науки, бих разширила обема на глобалните философски
и природоматематически знания, които дават ширина на погледа на
децата. Задължително владеене на нормите на книжовния език. Останалото е богата обща култура за тяхното духовно развитие. Всичко,
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което ги кара да мислят, трябва да е много широко застъпено, а за съжаление в тази сфера физиката отстъпи – часовете по този предмет са
малко.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Учебната програма ни ограничава, но учителят има право да разшири или да стесни преподавания материал, в зависимост от интересите на децата. В нашата гимназия ние разширяваме, правим дискусии
и провокираме учениците да мислят.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Пак бих казала в посока практическата насоченост на науката,
защото сега трябва да мислим за 20 години напред, т. е. трябва да учим
това, което ще бъде тогава. Давам пример – в учебниците по физика доскоро имаше теми за черно-бялата телевизия, за принципа на
действие на телевизионното и радиопредаване. Тези знания са важни,
защото са свързани с използването на електромагнитните вълни в целия техонологичен прогрес на комуникация. Но сега няма черно-бели
телевизори, сега принципът на телевизията е съвсем различен и трябва да учим децата какво ще бъде в бъдеще, защото те са утрешните
инженери. Какво е било в миналото трябва да е основата на научната
ни култура, да остане като базисно познание. Трябва да се мисли за
утрешния ден на развитие, да провокираме и чуваме щурите идеи на
учениците, защото от тях ще се родят новите научни открития. Защото
всички гледаме, но някои виждат отвъд зримото, всички слушаме, но
някой чува нещо различно от природата и дава нетрадиционна идея.
Тези нетрадиционни идеи може в бъдеще да станат чудесни технологични постижения.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Като се „потапям“ във физика, макар че обичам да чета и друга литература. В момента съм се заела с книгата на Роджър Пенроуз
„Пътят към реалността“ – пълен справочник за законите на Вселената
за съвременната картина на света, който е 1200 страници. Авторът получи Нобелова награда за физика през тази година. Мисля, че ще ми
трябват няколко години, за да я прочета и разбера. Това е предизвика27

телство за мен. Почивам си и като слушам класическа музика – хармонията ѝ повтаря моята вътрешна хармония с природата.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Винаги мечтая. Сега мечтата ми е да имам ученик Нобелов лауреат и смятам, че не е нереалистично. В моята учителска кариера имам
двама ученици, в които вярвам толкова много, защото са „вселенски“
талантливи и сърцати, че си мисля, че поне ще бъдат предложени за
тази награда. Аз постигам мечтите си, така че вярвам, че и тази ще
бъде осъществена. Може да не я видя реално, а да бъда някъде в друга
форма и енергия, но се надявам да стане и да се знае, че тези деца са
тръгнали от Пловдив и от Английската гимназия.
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Наталия Мацева:

НОРМАЛНО Е НАУКАТА ДА ВЛЕЗЕ В

УЧИЛИЩАТА, ЗАЩОТО Е ЕСТЕСТВЕНО
ОТТАМ ДА ИЗЛИЗАТ НАУЧНИ КАДРИ
Визитка
Наталия Мацева преподава български език
и литература в СУ „Паисий Хилендарски“ –
Пловдив. Завършила е български и руски език в
ПУ „Паисий Хилендарски“, след това и магистратура по финанси и има стаж в тази сфера. Насочила се е към учителстването сравнително късно – на 34 години, и казва, че това
вече е било съзнателен избор. Докторската ѝ
дисертация е на тема „Развиване на ключовата компетентност „Умения за учене“ при
работа с текст (5. – 7. клас)“.

– Работите над дисертация за придобиване на научна степен,
което при преподавателите в училищата се случва сравнително
рядко. Добър избор ли е да останете учител, или имате стремеж да
бъдете преподавател в университета?
– Аз се насочих към докторантурата като едно нормално и естествено продължение на моя професионален опит като учител. За мен е
голямо богатство човек да може да подреди в теория всичко, което е
натрупал като практически опит. Теорията е изключително важна. Научната работа ми е много интересна, но ме привлича и преподаването
в училище, затова ми е трудно да отговоря на този въпрос. Все още мисълта ми е в училище, при децата. Може би по-нататък ще възникнат
идеи за съчетаване и с работа със студенти.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Определено фронтова линия, защото смятам, че все още има какво да се открива. Убедена съм, че учителят може да бъде много поле29

зен – особено с оглед на новата ситуация в обществото. Когато учителят е грамотен и интересен, може да предаде това и на децата.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и Вашите ученици в тази ситуация?
– Опасявам се, че ще дойде време, когато порасналите вече сегашни ученици ще казват: „О, аз съм от онова поколение, от 2020 г., от
дистанционното обучение.“ И въпреки това смятам, че новите технологии винаги ще бъдат от полза на образованието, въпреки че крият
риска да бъдат начин да излъжеш и подведеш учителя. Получаваме
написаните домашни по дигитален път, но дали само детето стои зад
това? Съгласна съм, че учителството изключително успешно се справи
с преподаването в електронна среда, в нашето училище нямаше преподавател, който да не се включи, нито пък дете, което да остане необхванато. Тоест и в нетипичната ситуация учебният процес продължи,
което е много важно, друг е въпросът колко пълноценно беше. Защото
имаше възможност родителите да се намесват, а у нас все още го има
манталитета, че е важно каква оценка има детето, а не какво е научило. И което е най-важното, при учене онлайн го няма живия контакт,
обратната връзка с погледите на децата.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Да, защото по-стеснителните деца, онези, които обичайно не смеят да се изявят в час по една или друга причина – били са подигравани
от съучениците си или просто са срамежливи, се представиха много
добре. На тях така им беше по-удобно и по-спокойно и някои показаха
много по-високи резултати при ученето онлайн.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– В тази ситуация родителите си дадоха сметка колко разнопосочен
процес е обучението и че те също са отговорни децата им да получат
знания. Това беше ново за нас – много родители разбраха, че за лошите
резултати са виновни не учителите, както често се мисли, а че децата
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им не полагат достатъчно усилия, не четат, а и че самите те като родители не са достатъчно заинтересовани и не полагат нужните грижи
за образованието. Родителите в много по-голяма степен застанаха до
своите деца в процеса на обучението им, нещо, което нямаше как да се
случи по друг начин.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Тук ще намеся извънкласните дейности. Въпреки че децата са
изключително натоварени, те проявяват активности, защото ги възприемат като възможност да се развият в някоя друга област, която ги
привлича. Аз имам интерес към журналистиката и с децата, на които
преподавам, работим по един радиоклуб – правим предавания по училищната радиоуредба. Те проявяват изключителен интерес към това.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– В очите им го има, но не знам какво има в главите им. Интересите им са изключително разностранни, проявяват се още в ученическа
възраст и ние като учители трябва да отговорим на това. Има много
будни деца и всеки ден си казваш, че това е бъдещето на България.
Дано целият им ентусиазъм не се изпари впоследствие.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– В опита си да сме на нивото на другите държави в тази нетипична ситуация ние се опитваме да ползваме опита им, но е факт, че някои мерки се прилагат „на парче“ и няма как да дадат добър резултат.
Може би след време ще налучкаме модела
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Основен проблем при учениците е липсата на умения да се прилага на практика наученото. В много висока степен образователната
ни система е насочена към репродуцирането, т. е. възпроизвеждане на
наизустеното, а не на творческото му приложение в живота. Анализите на резултатите от проучванията показват, че като цяло функционалната грамотност на нашите ученици не е на ниво. Това се вижда във
висока степен и от резултатите от националното външно оценяване.
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Според мен усилията трябва да се насочат именно към развиване на
тези умения – да се прилага на практика наученото. Това е нещо, което
заема съществен дял в моята работа като учител, в тази посока са и
изследванията в научната ми работа.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Да, в нашето училище се приветстват опитите на учителите да
прилагат нови модели. Всички колеги ползваме най-различни иновативни методи, работим изключително свободно и залагаме на много
информационно-комуникативни технологии.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Като пътя, по който аз съм тръгнала. От учителя все повече ще
се очаква да се развива, да се учи, да се квалифицира. Нормално е
науката да влезе в училищата, защото е естествено оттам да излизат
научни кадри.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обожавам пикниците и във всеки подходящ момент с близките
ми сме в планината, в гората, и покрай някоя рекичка печем барбекю.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Вървя към големите си мечти, макар че никога не съм живяла в
облаците.
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Д-р Здравко Минчев:

НИКОГА НЕ ДАВАМ НА УЧЕНИЦИТЕ
ГОТОВИ ОТГОВОРИ

Визитка
Здравко Минчев преподава български език и
литература и английски език в ОУ „Хр. Смирненски“ – Пазарджик. Завършил е българска
филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е известно време в чужбина, след завръщането си у нас става учител и завършва
магистратура „Английски език и методика“,
след което реализира студентската си мечта
да напише докторска дисертация. Нейната
тема е „Имперсоналността в съвременния
български език“.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете
учител, или имате стремеж да работите като преподавател в университет?
– Аз се чувствам много добре в професията си на учител, така се
стече животът ми. А и с времето прецених, че университетът едва ли
дава нещо повече от училището, тъй като в ядрото и на двете е преподавателската дейност. Така че в никакъв случай не съжалявам, че
не съм се насочил към работа в университет. За мен преподаването е
много по-важно от това да пишеш научни трудове, а и за писане винаги може да се намери време.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Тъй като науката ми е хоби, бих я определил по-скоро като убежище. Написах докторската си дисертация, за да докажа на себе си,
че мога и нещо повече, че мога и сам да правя наука. А иначе аз водя
всекидневни битки на ума, свързани не толкова с науката, колкото с работата в училище. Но не става дума за битки между мен и учениците,
а за това, което ни вълнува, провокира и ни кара да разсъждаваме. Аз
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всекидневно получавам много въпроси от децата, така че предизвикателства и битки не ми липсват.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– Това доведе до много положителни промени, но имаше и отрицателни, разбира се. Позитивното е, че ние най-накрая бяхме принудени
да общуваме пълноценно и онлайн – признахме, че има един свят, за
който съзнателно си затваряхме очите. Съществуват платформи и начини човек да комуникира през интернет, които правят контакта не
по-малко жив. Не можеш да докоснеш другия човек, но контактът все
пак е директен. И трябва да е ясно, че ученето в електронна среда няма
да свърши с края на епидемията, на него отдавна му беше дошло времето и е добре, че вече може да се учи и по този начин. Негатив е, че
причина за тази модернизация беше коронавирусът, както и че поради
липса на подготовка и разбиране мнозина се настроиха враждебно към
онлайн училището.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Тъй като обучението през интернет все пак не е друг вид образование, а само се осъществява през друг канал за комуникация, в крайна сметка то се оказа нещо като увеличително стъкло – и за проблемите, и за положителните неща. Тези, които преди се справяха добре,
в новата ситуация показаха още по-добри резултати. И обратното – на
тези, които имаха затруднения и преди, сега им беше още по-трудно.
За много ученици спокойствието на дома допринесе за по-силно представяне. За други липсата на постоянен контрол от учителя донесе несигурност и спад в мотивацията. Мързеливите или неуверените опитаха да се скрият. Амбициозните намериха нови начини да се отличат.
Говоря и за ученици, и за учители. За мен този период беше жива лаборатория за социални изследвания и възможност да тестваме уменията
си в много отношения. Определено излязох обогатен в професионално
отношение.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
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– Струва ми се, че българският родител винаги е знаел това. Съществува едно грешно според мен мнение – че родителите не са ангажирани с моралното и интелектуалното израстване на децата си.
Смятам, че при всички родители традиционното отношение към образованието е на взискателност. Може би не всички имат достатъчно
умения да подреждат приоритети и да поставят ясни изисквания към
децата, не всички знаят какво и как да направят, за да помогнат на децата си, но всички искат най-доброто за тях и то не е само децата да са
нахранени и облечени. Ученето онлайн даде поглед на родителите към
„кухнята“ на образованието и те станаха по-съпричастни към учителите и по-ангажирани с децата си. Някои дори откриха у себе си талант
да преподават.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– В последните 15-20 години много се говори за индивидуален подход към учениците, но според мен това ще си остане пожелателно по
две причини. От една страна, образователната система не е готова да
работи индивидуално с ученика, не съм сигурен, че има и голямо желание, от друга страна, не съм убеден, че е и напълно възможно. Можем да се стремим да се съобразяваме с индивидуалните особености
на всеки ученик, но така или иначе държавното образование е масово.
Аз се опитвам да накарам учениците да мислят независимо и никога
не им давам готови отговори. Когато започна работа с нови ученици,
установявам, че това е странно за тях и те не могат да се ориентират.
Учудват се, че не търся определен отговор от тях. В крайна сметка,
надявам се, че ги провокирам да търсят собствени отговори и така да
се развиват индивидуално, независимо от мен и от образователната
система.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– В очите им има копнеж, те са пълни с енергия да загърбят всичко
старо и да откриват нови хоризонти, да преодоляват граници, но ми
е малко жал за тях, защото нашата държава потиска тази способност
за промяна, иска да върне нещата назад. Така стигаме до политиката, за която няма да говоря, но за мен политиките в образованието са
назадничави. Има стремеж към техническо усъвършенстване, но не и
към истинска либерализация на процесите, защото всичко се спуска от
35

едно място. Ние непрекъснато говорим за поощряване на талантите,
но фактически потискаме всеки порив на различност заради стандартизацията, която налагаме. Това е непростимо лицемерие.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– В много отношения догонваме, в някои отношения дори изпреварваме, в други сме далече от световните практики. Например в сравнение с други страни (Германия, Великобритания) ние проведохме
едно много качествено онлайн обучение – твърдя го смело най-вече
защото проследих редица анализи на наши и чужди специалисти. В
технологично отношение се опитваме да следваме напредналите. Но
по отношение на учебните програми и на методите на преподаване
нашата образователна система е безвъзвратно остаряла – тя е абсолютно оut of date. Лошото е, че не виждам голямо желание това да се
промени.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Споменах стандартизацията, липсата на либерализация. Към вече
казаното ще добавя и материалната база. В нашите училища трябва
да има хубави футболни игрища, басейни и тенис кортове, музикални
кабинети, в които не просто деца пеят народни песни под звуците на
касетофона, а в които има музикални инструменти и учители, които
ги владеят. Както и кабинети по природните науки. Някъде ги има, но
това трябва да бъде стандарт, а не и изолирано явление благодарение
на фондации, които вършат работата на държавната администрация.
Но това опира до финансиране, а оттам – пак до политика.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Струва ми се, че да. Например идеите, които понякога споделям и
имам желание да реализирам, се приемат положително и не чувствам
натиск срещу осъществяването им. Но в по-общ план нямам свобода,
каквато бих искал да имам. Притиснат съм от очакванията за резултати
на матурите, а матурите са поставени в толкова тесни рамки, че ми е
трудно в час да правя това, което наистина смятам за смислено. Често
живея с чувството за неизпълнен дълг към децата, понеже се налага
да им преподавам неща, които не ги вълнуват. Не опира само до това,
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дали мога „да им го направя интересно“. Сега аз мога да наблегна на
един автор за сметка на друг, но не мога да въведа свой автор – такъв,
който на мен ми харесва и бих искал да представя на учениците. Не
мога да отделя достатъчно време на дадена тема, която ги вълнува, и
да прескоча друга, която е скучна или ненужна по мое мнение, защото
съм длъжен да изпълня заложения план на сто процента.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Тази връзка неминуемо е дълбока. Без наука няма образование
в училище. Учебниците се пишат от професори или най-малкото на
базата на открития, направени от учените. Но на мен ми се струва, че
заливаме децата с твърде много неразбираема наука, те просто изнемогват. И трябва да намерим начин да направим науката интересна
и достъпна за тях – това отново е свързано с учебните програми, с
материалната база, с уменията на учителите. Има научни клипове в
интернет, които са много интересни, но са на английски, за жалост.
И учителите, които не знаят езика, няма да ги насочат към тях, за да
ги дискутират после в час, а това би провокирало интереса на децата.
Има сайтове, платформи, онлайн инструменти. Наред с наличното в
училищата те трябва да станат част от инструментариума на педагозите. Науката е единственият път към по-добро общество и ние сме
длъжни да работим за това децата да я заобичат.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да се разхождам дълго в парка – правя го след часовете
или вечер. Свиря и на пиано, това също ме разтоварва. Когато имаме
възможност, със семейството ми ходим на планина.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Големите мечти все повече се приземяват с годините, но не само
по тази причина съм близо до тях. Всъщност съм постигнал доста от
нещата, които съм искал, и в момента просто надграждам. Предполагам, че съм реалист, затова рядко преживявам разочарования и обикновено достигам целите си – имам работа, която харесвам, семейство,
което обичам, дом, в който се чувствам уютно, и интернет, който ми
дава нещата, които нямам. 
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Слав Петков:

ЧЕ ИМА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ДЕЦА,
Е ФАКТ

Визитка
Слав Петков е учител от 6 години в Първа
английска езикова гимназия в София. Завършил
е френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант е в катедра „Романистика и
германистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Работи в областта на теорията и практиката на превода от и на френски и английски език.
Докторската му дисертация е на тема „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода
през ХХ и в началото на ХХI век“.

– Работите върху дисертация за придобиване на научна степен,
което при преподавателите в училищата се случва сравнително
рядко. Добър избор ли е да останете учител, или имате стремеж да
работите като преподавател в университет?
– Имам и други колеги с докторски степени, така че това не е съвсем непитично за един учител. Ако трябва да сравнявам двете неща,
университетът е малко по-свободен, там нямаш клас, за който да отговаряш, а в училище това се случва рядко. Но пък не мога да кажа, че
няма свобода и в училище, напротив. Участваме непрекъснато в проекти, обменяме опит с училища във Франция и Дания, допреди епидемията непрекъснато пътувахме, така че училището съвсем не е за
подценяване като място за развитие, дори и за човек с научна степен.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Може би убежище, защото това, с което тясно се занимавам, е
нещо, което малко хора биха могли да разберат в дълбочина. Така че
съм пределно наясно, че се занимавам с научна работа предимно за
себе си, и това я прави по-скоро убежище. Но пък моята работа има
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и практическа приложима страна, така че учениците ми могат да се
възползват от нея.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– Българското училище влезе в 21. век, макар и по един доста брутален начин, защото се наложи промяната да се направи буквално за
един ден. Казаха ни: Започвайте да работите дистанционно, без някой
да е провеждал обучение и без да е определена платформата за това. В
първите десетина дни беше малко хаос, но пък после се получи.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Не беше много по-различно от традиционната форма на обучение
– пак най-активните ученици винаги бяха на линия, работеха, разпитваха ме, обсъждахме въпросите, които ги вълнуват. Работата за учителя стана повече – иначе обичайно проверяваме домашните в клас, а
тогава давах домашна и получавах 32 работи, които трябва да прочета.
Но се справихме.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Наскоро говорих с една родителка, която ми каза: Всъщност в
пандемията разбрах колко сложна е учителската професия. Родителите видяха как се държат децата им в час съвсем буквално – как понякога са разсеяни, без желание за работа, и им се налагаше да ги подканят,
т. е. да вършат част от нашата работа. А за хората с повече от едно дете
беше истински сложно, така че няма как да не са преосмислили нещата в образованието.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Аз наблюдавам учениците си много отблизо и винаги когато забележа у някого от тях интерес към нещо, го стимулирам да се развива в
тази посока. В училище, освен всичко останало, съм и ръководител на
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клуб „Фотография“. Там се събират ученици с точно такъв интерес и
учим малко теория, каним специалисти и децата научават много неща.
В нашето училище има много клубове по интереси, те са не по-малко
важни от изучаваните предмети за формирането на учениците.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Има прекрасни деца. Пътувал съм с ученици в чужбина – например в една сесия на Европейския парламент, където имаше 400 души
от цял свят. Нашите ученици писаха резолюции и подготвяха закони
и се представиха много добре. Разбира се, освен изявените ученици,
има и такива с по-скромни амбиции, но в едно общество трябва да има
всякакви хора, не можем да очакваме всички да са гении. Но че има
ново поколение деца, е факт. Аз имам и частна практика и това лято
работих с 2 деца – във втори и в четвърти клас. Те ми говореха за черни
дупки и си правеха сайтове, бяха просто невероятни.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Мисля, че стои добре. Познавам много добре системата във Франция и като сравнявах какво се случи по време на епидемията, там учениците не следваха програмата, както им беше разписана. Там онлайн
обучението беше решено по друг начин – децата се уговарят с учителя
и учат, когато могат – вечер или в събота и неделя, а при нас учебният
процес беше много по-близък до ученето в час.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Може би прекалената документация, която тормози учителите.
Сега, ако някое дете се окаже с положителна проба, целият клас се
поставя под карантина и се учи онлайн, а след това се попълват едни
километрични списъци, които се подават на всички възможни институции – от личните лекари до РЗИ. Като завършим учебната година,
поне 15 дни работим по документацията всеки ден. Не че не се правят
стъпки и в тази посока – например прословутите разпределения отпаднаха.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
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– В нашето училище има свобода, но не навсякъде е така. Особено в по-малките населени места учителите са много ограничени във
всичко.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Връзката между науката и образованието ще става все по-пряка.
Наскоро четох, че Софийският университет открива специална лаборатория към Физическия факултет за ученици и учители, където да се
правят експерименти. Това е хубаво, защото ние учим химия и физика,
но всичко е доста теоретично и се е случвало да ме питат какво ще
стане, ако се смесят това, това и това? Ами не мога да си го представя,
не съм го виждал.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Почивам си, като чета и като пътувам. С последните събития пътуванията доста се ограничиха. Разхождам се, общувам с близките си
хора, имам 2 племеннички, едната е в първи клас. Занимавам се много
с тях и се надявам да не се наложи да учат онлайн. Особено за малката
би било драматично, не знам как човек може да се научи да пише, като
не контактува пряко с учителя, а го обучават онлайн.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Нямам свръхголеми мечти – такива, които да не мога да постигна.
Винаги съм си поставял реалистични цели и мисля, че трябва да бъде
така.
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Д-р Паулина Стоянова:

ОТНАСЯМ СЕ КЪМ СВОИТЕ УЧЕНИЦИ
КАТО КЪМ СТУДЕНТИ

Визитка
Паулина Стоянова е преподавател по пространствен дизайн и компютърна графика в
национална художествена гимназия „Цанко
Лавренов“ в Пловдив от 3 години. Завършила
е същото художествено училище, а след това
и Националната художествена академия в София. Докторската ѝ степен е защитена в НХА
и е на тема „Рекламният дизайн в България –
исторически и съвременни аспекти“. В продължение на няколко години е работила като хоноруван преподавател в областта на графичния
дизайн, компютърната графика, компютърната грамотност и типографията в ПУ „Паисий
Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и частен професионален
колеж „Омега“.

– Имате научна степен, което при преподавателите в училищата се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете учител, или имате стремеж да работите като преподавател във висше
училище?
– Всеизвестен факт е, че не сме в състояние да накараме принудително едно красиво цвете да порасне или разцъфне за по-кратко време
от необходимото. Така е и с процеса на съзряване на индивидите. Ролята на учителя обаче би могла да бъде като тази на водата, слънцето
и вятъра, които – в точните количества и време – да засилят импулса
на растежа – съзряването и осъзнаването, както и да насочат в правилна посока чисто детското любопитство, да канализират търсенето към
устрем и успех.
Колкото и клиширано да звучи, учителската дейност е преди всичко
призвание. Дори когато този избор на професия не е бил планиран, а
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се е осъществил по стечение на обстоятелствата. Ако човек не усеща
тази професия като свое призвание, той не би могъл да я практикува
за дълго. Работното време на учителя никога не приключва с края на
последния учебен час за деня. За своите ученици учителят е учител и
след училище, и в почивните дни, и по празниците.
В продължение на няколко години съм работила като хоноруван
преподавател както във висше училище, така и в частни професионални колежи за допълнителна квалификация, със студенти от бакалавърска и магистърска степен. Към настоящия момент съм преподавател в
гимназиален етап – в училище, което предоставя профилирана подготовка в областта на изкуствата. Мога да кажа, че съм открила своето
място и професията ме удовлетворява изцяло. Отнасям се към своите
ученици като към студенти в първи, а понякога и във втори курс и
никога не си позволявам да ги подценявам. На мнение съм, че ученето
е най-голямата им сила, а наученото е най-големият им капитал за успешна реализация в бъдеще.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Рекламният дизайн и развитието на дигиталните умения са области, които на практика биха могли да се докоснат до почти всяка
сфера на бизнеса. Това ги прави изключително атрактивни и желани като професии. Натрупаният житейски и професионален опит ми
дават увереност и спокойствие в работата, но динамичното развитие
на тези съвременни професии изисква непрекъснато обучение с цел
актуализиране на знанията, уменията и компетенциите, както моите
лични, така и тези на моите ученици. Темите, над които реализираме
проекти, са сходни през определен период от време, но резултатите,
които успяваме да достигнем, винаги са различни. Поради тази причина смятам, че професионалното образование и реализация в областта
на рекламния дизайн са предизвикателство.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– Като цяло училището днес е много различно от училището преди
20 години и причините за това са комплексни. Освен голямото «ди43

гитално предизвикателство», което появата на COVID-19 наложи в
областта на образованието, стремглавото развитие на технологиите и
появата на нови професионални области на реализация, настъпиха и
основни психологически и емоционални промени във възприятието
на човека относно житейското му и професионално развитие и отношенията му с останалите индивиди. Смартфоните отдавна са станали
незаменима част от нашето ежедневие и все по-усилено ни „обсебват“.
Засилената употреба на социалните мрежи и платформите за комуникация е доброволна форма на изолация от реалния свят, която е доста предпочитана от младото поколение. Тази форма на зависимост в
настоящата епидемична обстановка се трансформира във възможност
за безопасна учебна среда. Това има както своите позитивни, така и
своите негативни страни. Голяма част от учениците, които не са били
особено активни в класната стая, се почувстваха по-свободни в тази
форма на обучение и проявиха самоинициатива, отговорност и креативност при реализацията на поставените задачи.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Беше изключително трудно да се преструктурира учебното съдържание, предвид неговата специализирана подготовка, но постигнахме
неочаквано високи резултати. В сайта на гимназията бяха реализирани
над 20 виртуални изложби с творби, създадени от учениците през периода на дистанционно обучение. С учениците ми от 11 клас успяхме
да реализираме две самостоятелни изложби в областта на дигиталната
рисунка, а с учениците ми от 8 клас – една, в областта на пространствения дизайн. Изключително доволна съм от дисциплината, мотивацията, отдадеността и креативността на децата, предвид социалната
дистанция. Успяхме да запазим своята връзка, както екипно, така и
персонално. Най-важното за мен беше, че съумяхме да надградим знания и умения в съответните дисциплини, независимо от затрудненията, породени от липсата на живия контакт.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
44

– Появата на COVID-19 повлия на голяма част от обществото. Не
само родителите, но и децата и учителите имаха възможност да преосмислят своите житейски и професионални приоритети. Би могло
да се каже, че междуличностните отношения претърпяха катарзис в
по-малка или в по-голяма степен. Със сигурност тезата, че непрекъснатото надграждане на знания, умения и компетенции е гарант за успешно превъзмогване на ситуации в динамичното ни ежедневие, се
потвърждава безусловно. Считам, че с течение на времето все по-голяма част от родителите ще го имат предвид, тъй като родителството е
както безуловна любов, така и доживотна отговорност. Като родители
(и като учители) всички желаем най-доброто за своите деца, а по-добро от знанието и умението за самостоятелно справяне с житейските
предизвикателства няма.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Личностното формиране на учениците е комплексна отговорност
на родителите и учителите, но то до голяма степен зависи от забикалящата среда на децата. Процесът на обучение е двустранен – обучаваме
и се учим едновременно. За мен личният пример е много важен. Няма
как учениците да постигнат високи резултати, ако критериите към тях
са занижени. Няма как да се научат да са отговорни, ако бъдат толерирани неправомерно или възпитавани и обучавани в прекалено компромисна среда. Няма как да се научат да търсят и откриват информация,
ако тя винаги им се предоставя наготово. Малка част от учениците са
склонни да си поставят цели, но учителят е този, който трябва да го
направи и да съумее да ги мотивира, стимулира и вдъхнови, за да се
научат и те самите да бъдат взискателни към себе си. Държа много на
умението за екипна работа, дисциплинираност и отговорност и изисквам подобно отношение през целия курс на обучение. Не на последно място – оценките не бива да бъдат основна цел на учениците, а само
един ориентир за нивото на усвояване. Често резултатите се проявяват
след завършване на гимназиалния етап.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
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– Децата са бъдещето на една нация, плодовете, които обществото
ще бере след време. За съжаление все по-често „новия свят“ и хоризонтите за развитие учениците свързват с реализация в чужбина. Децата на България са прекрасни – емоционални, талантливи, отговорни,
ученолюбиви и възпитани, често са по-зрели за възрастта си и би било
жалко да ги загубим. Нуждата от промяна и надежда е осезаема.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Реформите в българското образование се коментират от доста
време. Налични са множество предложения за промени, но реалните
реформи са недостатъчни и частични. За състоянието на образованието в страната ни можем да се ориентираме по редица ключови количествени и качествени показатели. Те показват ефективността на образователната ни система и разкриват реалната „добавена стойност“ от
образованието. Техническото обезпечаване на учебната среда е подобрено значително, но би могло да се повиши още в сравнение с нивото
в чужбина. Теоретичната специализирана подготовка в някои сфери не
отстъпва на световните практики в областта на образованието. Учениците имат възможност да натрупат достатъчно количество знания,
умения и компетенции, така че да нямат затруднения, ако решат да
продължат висшето си образование в чужбина, и има множество примери за това.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Често в училище учителите се превръщат в авторитет за своите ученици. Учениците ги ценят и ги уважават заради личностните и
професионалните им качества и не по-малко значимата отговорност
към професията, които учителите демонстрират. Ако преподавателите
искат да спечелят вниманието, интереса и активното участие на учениците в час, е необходимо винаги да бъдат справедливи. Учителят
трябва да утвърждава учениците с отлични резултати, но и да умее да
мотивира, подкрепя и стимулира останалите с по-ниски постижения,
както и заедно с тях да търси причините за пропуските.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Ако учителят съумее да спечели вниманието на своите ученици
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със своето поведение, качества, опит и отношение в процеса на обучение, то те ще учат. Ще учат не само в часовете на този учител, а ще се
научат да се самообучават през целия си живот. Ако децата усещат, че
човекът пред тях им предава знанията и опита си, без да се страхува,
че могат да го задминат един ден, те не само учат, но и заобичват и уважават своя учител. Нашето училище изцяло подкрепя съвременните
практики в областта на образованието, както и преподавателите, доказали иновативния си подход чрез положителните резултати на своите
ученици.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– С надежда за по-близко и ползотворно партньорство. Образованието и науката трябва да вървят ръка за ръка.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Обичам да прекарвам време със семейството си, най-вече сред
природата. Занимавам се с фотография и това ми помага да се „потопя
в собствен свят на мечти и безвремие“. Не разполагам с много време
за почивка, но обичам работата си и може да се каже, че си и почивам,
докато работя с децата, което винаги е забавно и ми носи истинско
удовлетворение. 
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Пътят до „голямата мечта“ е обратно пропорционален като размер на количеството воля, смелост и амбиция, с които разполагаме, за
да го постигнем – близо съм! 
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Д-р Лиляна Чобанова:

ЗА МЕН Е ВАЖНО НЕЩАТА ДА СЕ

РАЗВИВАТ, НОВОСТИТЕ ДА СЕ СЛУЧВАТ
Визитка
Лиляна Чобанова е логопед към Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващо
образование – Пловдив, преди това е била ресурсен учител. Има бакалавърска степен по английски и немски език в ПУ „Паисий Хилендарски“,
завършила е и две магистратури: „Английска
филология – лингвистика и превод“ и „Комуникативни нарушения на развитието“. Темата на
докторската ѝ дисертация е „Кодиране и декодиране на фигуративния език при дислексия и
дискалкулия“.

– Имате научна степен, което при преподавателите извън университетите се случва сравнително рядко. Добър избор ли е да останете на сегашната си позиция, или имате стремеж да работите
само като преподавател в университета?
– Като логопед аз съм част от хората, които действаме като медиатори при реализиране на процеса за приобщаване на децата и учениците
със специални образователни потребности, а това е работа, която може
да се върши само с много любов. Иначе съм и хоноруван преподавател
към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. И може
би точно в тези часове, прекарвайки времето си сред бъдещи колеги,
аз успявам да задоволя потребността си от това да мотивирам млади
и амбициозни хора да не пренебрегват възможностите за работа като
специалисти в областта на специалната педагогика. И за щастие всяка
една година се запознавам със студенти, в които се открива онова пламъче, което е нужно, за да може един конкретен човек да нарече себе
си „специалист“.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
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– Науката за мен е като средство за постигане на определени цели.
Нека поясня – без науката не можем, на здравата основа на научните
постижения градим успехите си в практиката. Така виждам ситуацията и в педагогиката.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– За нас пандемията беше изключително предизвикателство, както и за голяма част от колегите и учениците в общообразователната
среда. Работата ми е свързана с деца и ученици със специални образователни потребности. На някои от тях осигуряването на виртуална
работна среда се стори интересно, бих казала – дори беше успешно.
Но имах и деца и ученици, при които осъществяването на подобен тип
урок е напълно невъзможно поради спецификата на наличното нарушение. Но като цяло, оставяйки на заден план напрежението, което
породи пандемичната обстановка, излязох с удовлетворение от работата си. Благодарение на така създалата се ситуация голяма част от
работата ни премина чрез кореспонденция посредством родителите на
възпитаниците ни.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– Постигането на резултати с деца и ученици от сферата, в която
работя, понякога се равнява на истинско предизвикателство. При някои от тях успехите са неминуеми рано след стартиране на процеса
на допълнителна подкрепа. Но за други е нужна неуморна работа от
всички страни, години наред.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Именно в тази насока берем плодовете си след пандемичната ситуация. Родителите на децата и учениците със специални образователни
потребности разбраха всъщност колко много мотивация и любов към
всяко едно от децата се крие зад работата на голяма част от колегите
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в областта. Виждайки енергията, която всеки един от нас влагаше при
подготовката на часовете и работните материали за конкретното дете и
час, родителите сякаш прогледнаха и започнаха да оценяват труда ни.
Не искам да прозвучи така, сякаш преди не сме се чувствали оценени и
т. н., просто сега екипната работа между специалист, родител, учител
и дете, която е една от водещите цели на приобщаващото образование,
успя да се доразвие.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Може би това са основните неща, към които се стремим в процеса
на образование при децата със специални образователни потребности.
Именно себереализацията, изграждането им като самостоятелни личности, стремежът и възможността им да водят независим начин на живот са водещите ни съвместни цели – както с колегите педагози, така
и с родителите.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Разбира се, че Промяната се вижда, тя вече е факт. Има какво
още да се желае, но все пак са нужни години, в които да израстват все
по-амбициозни поколения, деца, които знаят какво искат от живота и
какво е нужно да дадат „от себе си“, за да го постигнат. Смятам, че времето на младежите, които подремват в кафенетата и очакват хубавите
неща да им се случват, вече отминава. Нали все пак „Промяната“ е в
ръцете на младите. Трябва да се борим, за да си я извоюваме! 
– Как стои България в световен мащаб в сферата на приобщаващото образование?
– Справяме се, трудно, но се справяме. Необходими са още няколко
години и тогава мисля, че ще успеем да си отдъхнем, казвайки си: Всяко дете намира своето място в общообразователното учебно заведение.
Надявам се, че думите ми не се разбират буквално. Визирам времената, в които аз съм отраснала, началото на 90-те години – тогава сякаш
нямаше деца и ученици със затруднения. Нима?! Просто тогава родителите им се страхуваха, ако щете, дори срамуваха от това, което им
се е случило. А сега ситуацията променя своето лице – „нашите“ деца
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са навън заедно с другите, те учат заедно, те се подкрепят. Вече обществото ни говори за индивидуални потребности на личността, дойде
най-после моментът, в който да се стремим да избягаме от матрицата,
била тя в сферата на българското образование. Ще кажа честно, че все
още има и учители, които избягват работата с деца със затруднения –
нужно им е време и подадена ръка. От срещите си с такива колеги мога
да заявя категорично, че те не са застинали във времето, просто ги е
страх. А всяко ново нещо ни плаши!
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Работя само от 5 години и мисля, че още е рано да говоря за системни грешки. Образованието в България е достъпно, срявнявайки
ситуацията в другите страни. Разполагаме с доста добър учителски колектив, много умни хора, които са готови да споделят знанията си със
своите ученици. Просто сегашните поколения не могат да го оценят.
Както вече казах, нужно ни е време и смятам, че всяко парче от пъзела
ще намери своето място.
– Дава ли шанс Вашият център на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на образованието?
– В нашата институция се усещаме напълно подкрепени, няма колега, който да е имал качествена идея и да не е получил подкрепата
на ръководството за реализирането ѝ. И работата ни се оценява, не се
подминава с лека ръка. Това ме радва, аз все още горя в работата си и
за мен е важно нещата да се развиват, новостите да се случват. Но пък
за съжаление наскоро чух за пловдивско училище, в което стремежът
за разгръщане на нови идеи, въвличането на учениците в повече инициативи, не се е приел радушно. Тъжно, но факт! И тук се надявам,
че времето ще „излекува“ ситуацията. Лесно е да се движим по добре
утъпкания път, но пък стигаме ли до някъде тогава?!
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– О, непременно трябва нещата да се случват ръка за ръка. Надявам се все по-малко да са хората, които смятат, че с една бакалавърска
степен ще успеят да си кретат до живот на сигурната държавна работа. С годините колегите ще стават все по-амбициозни, стремящи се
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към развитие. В крайна сметка както поколенията се променят, така
и изискванията към преподавателите и техния капацитет трябва и ще
търпят промени.
– Как си почивате и как се забавлявате?
– Отскоро започнах да ходя сред природата, открих този вид почивка.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Професионалните си успехи или по-скоро целите, към които се
стремя, виждам на няколко крачки разстояние от себе си. Все още съм
във възраст, в която съм отдадена на това да трупам знания, опит, мотивация и желание. Малко по-късно ще започна да събирам плодовете
от дървото на успеха!
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Петър Чучулигов:

ВИНАГИ МИСЛЯ ЗА ТОВА, КОЕТО МИ Е

ЛИПСВАЛО КАТО УЧЕНИК, И СЕ
ОПИТВАМ ДА ГО ОСИГУРЯ КАТО УЧИТЕЛ
Визитка
Петър Чучулигов е учител по рисуване,
рекламна графика и компютърни програми
в Националната художествена гимназия
„Цанко Лавренов“ в Пловдив. Завършил е
Средното специално художествено училище
за приложни изкуства в Смолян, а след това
и „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художствена академия. Работил е
като графичен дизайнер, преди да стане учител. Води и упражнения по графичен дизайн
в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Темата на докторската му дисертация е „История и развитие на приложната
графика в периода от 60-те години до края на 20 век в гр. Пловдив“.

– Работите над дисертация за придобиване на научна степен,
което при преподавателите в училищата се случва сравнително
рядко. Добър избор ли е да останете учител, или имате стремеж да
работите само като преподавател във висше училище?
– На мен работата в училище ми допада страшно много. Колективът и условията в Художествената гимназия са много добри и ми
е приятно да работя тук. Постигаме и високи резултати, правим множество изложби с учениците. Така че на този етап не съм мислил за
работа само в някое висше училище. Работата ми в НХГ „Цанко Лвренов“ ми харесва – децата са умни и много по-различни от нас – и като
възприятия, и като начин на живот. Те се вълнуват от странни за мен
неща, което ме обогатява.
– Какво е Вашата наука за Вас – убежище или фронтова линия?
Има ли там „битки на ума“, в които се въвличате?
– Науката е начин за самоусъвършенстване, така я приемам. Работя
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върху докторската си дисертация дори за удоволствие, нали е нормално човек да изпитва нужда от нови знания и развитие.
– Как се променя училището днес, когато внезапно се изправи
пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? Как се
справихте Вие и вашите ученици в тази ситуация?
– За някои неща онлайн обучението беше подходящо, но специално
в нашата работа, която изисква работа на ръка – например при проектирането, беше много трудно. Една-две седмици може да се учи и по
този начин, но за повече е недотам ефективно. Преподавам рисуване и
няма как да покажа всичко онлайн. А и миналата учебна година това
продължи твърде дълго и някои от децата загубиха интерес, личеше
си, че ги обхваща ако не депресия, поне апатия. Същото беше и при
студентите.
– Успяхте ли да държите под око таланта на учениците си? Излязоха ли скрити дарби на преден план – и при учителите, и при
учениците?
– При някои от децата имаше значителен напредък – има ученици,
които, когато са заедно с другите, не успяват да покажат своя талант,
явно са такива характери, че от вкъщи им е по-лесно. Тези ученици показаха много добри и интересни неща, работейки в домашни условия.
Ако става дума за друг предмет, човек може да допусне, че някой им е
помагал, но при рисуването няма как. Явно това е било възможност да
разгърнат таланта си.
– Разбраха ли според Вас родителите, че делничната сигурност
на техните деца не е само в осигуряването на подслона и на храната, а и в непрекъснатото „надграждане над себе си“ чрез знание
като гаранция за ориентиране в сложния променящ се свят?
– Аз съм и родител и забелязах, че дъщеря ми, ако не е до мен или
до майка си при ученето от вкъщи, леко се разсейва. Сигурно е било
така и при другите ученици и родителите са видели, че трябва да има
сериозно отношение към образованието. Поне родителите на нашите
ученици го знаят.
– Как стимулирате личностното оформяне на своите възпитаници – да си поставят цели, да знаят какво искат, да познават себе
си, да се предизвикват и да бъдат хора?
– Говоря им на различни теми и дискутираме, не само по предме54

тите, които преподавам. В часа по рисуване или рекламна графика
правим междупредметни връзки със съвсем други науки, говорим за
психология, за литература.
– Виждате ли „Промяната“ в очите на своите ученици, има ли
там „Нов свят“, „Нов ред“, „Нови хоризонти“? Какви ученици са
днешните деца на България?
– Повечето деца са много амбициозни и още от 10 клас вече знаят
как ще продължат образованието си, повечето искат да учат в чужбина. Преди да стана учител си мислех, че духовното принизяване в
обществото ни е много голямо, но не е така. Сегашните ученици, може
би благодарение на технологиите – имат нужда от много по-различна
информация и си я набавят лесно, но това не им плечи да ходят на театър, а някои от тях и четат.
– Как стои България в световен мащаб в сферата на училищното образование?
– Преди Нова година бяхме на обмяна на опит по програма „Еразмус“ в Полша. Посетихме художественото училище в Гдиня и художествената академия в Гданск и установих, че техните условия за работа и почивка са по-добри, но като талант и възпитание нашите деца
не отстъпват, а дори рисуват по-добре и умело боравят с технологиите.
– Има ли в нашето училищно образование „системна грешка“
и какво бихте променили?
– Когато условията са добри, и децата работят с по-голямо желание.
Другото са общообразователните предмите – и аз съм завършил художествено училище и по мое време часовете за специална подготовка
бяха приоритет, сега другите предмети са наравно със специалните.
– Дава ли шанс Вашето училище на новите виждания на учителите, които имат воля и експертиза да движат напредъка на училищното образование?
– Имаме свободата да предлагаме нови неща в методически обединения или да добавяме наши дообогатяващи задачи в часовете, когато
решим.
– Как си представяте връзката между училището и науката в
следващите 20 години?
– Неизбежно е образованието да става все-технологично и ние се
опитваме да бъдем в крак с времето.
– Как си почивате и как се забавлявате?
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– Сега си правя ателие и това ми е и почивката, и забавлението. Там
ще мога да рисувам повече и да си довърша докторантурата, трябва ми
спокойно място за това.
– В личен план, перифразирайки един младежки рефрен, ще Ви
попитам: „Колко малко Ви дели от големите мечти“?
– Големите мечти винаги са далеч. Аз си мечтая да отида на село, да
се издържам от изкуство и да си рисувам. Ако го постигна, може и да
ми омръзне бързо, не знам. Имам желание да намеря и нова методика
на преподаване – аз винаги мисля за това, което ми е липсвало като
ученик, и се опитвам да го осигуря като учител.
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