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Трудът на българските 
физици е високо ценен, 
категоричен е  
проф. Леандър Литов – 
преподавател в СУ  
и член на Съвета  
на ЦЕРН
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Всяка година новият прием 
се обсъжда с бизнеса, 
подчертава директорът  
на Професионалната гимназия  
„Цар Иван Асен II” – 
Асеновград,  
Йордан Диков

Българска академия на науките
www.bas.bg

Нужни са още 20 млн. лв.  
за образование по професия
Според СБУ парите са необходими за осигуряване 
на техническата база и за учебници

„За образованието в контекста на ин-
теграцията на деца и ученици от уязвими 
групи са изключително важни знанията в 
областта на гражданското образование, ди-
гиталните технологии, предприемачеството 
и придобиването на професия“. Това съобщи 
заместник-министърът на образованието и 
науката Деница Сачева при откриването на 
четвъртото издание на Националната кон-
ференция „Добри педагогически практики в 
областта на образователната интеграция на 
деца и ученици от етническите малцинства“. 
По традиция домакин на форума е Велин-
град. Тази година в него взимат участие 

над 120 директори и педагози от училища и 
детски градини от цялата страна, образова-
телни експерти, академични преподаватели, 
представители на МОН и СБУ. Те представят 
добри практики, доказали се в обучителната 
и възпитателната програма на детски гради-
ни и училища в работата им с уязвими групи. 

Д.ик.н. Янка Такева сподели, че СБУ 
предлага в училищата, които се намират в 
квартали с компактно население от малцин-
ствени етноси, да се въведе и обучението 
по професия. Така младите хора не само 
ще завършват първа гимназиална степен, 
но заедно с това ще са придобили и про-

фесия. За целта по разчети на Синдиката 
са необходими допълнителни 20 млн. лв., 
които да бъдат заложени в бюджет 2019. 
Със средствата ще се изгради необходимата 
за тази професионална подготовка база със 
съответната модерна инфраструктура и оси-
гуряване на транспорт за децата, както и за 
закупуването на учебници и учебни помагала 
на учениците до X клас.

Този модел вече работи и се е доказал в 
13 училища в квартали с компактно населе-
ние от малцинствени групи. Децата учат и 
придобиват професия в рамките на първата 
гимназиална степен. 

Примерът
А

Стоян СТОЯНОВ

Децата и учениците ще 
преминават през антико-
рупционно обучение. Споразу-
мение за това е подписано от 
МОН и Комисията за проти-
водействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придо-
битото имущество. Песими-
стите ще отсекат, че се ими-
тира активност, а учители и 
ученици ще бъдат натоварени 
допълнително. Оптимистите 
пък ще отговорят, че ако не се 
инициира някаква промяна във 
възприятието на корупционни-
те практики, те ще продължа-
ват да се приемат като норма.  
С всички произтичащи от 
това последици, които всеки 
вижда около себе си.

И какво по-добро от това 
отрано и по подходящ начин да 
бъде развивано естественото 
чувство за справедливост на 
децата и те да разберат, че 
корупцията може и да осигуря-
ва личен комфорт на единици, 
но ограничава възможностите 
на всички останали. 

Но за да не остане това 
просто поредният урок, са 
необходими примери. Особено 
в днешния свят на мигновени 
комуникации. Примери за сила-
та на закона и за равенството 
пред него. Примери за това, че 
може да се успее и по „труд-
ния“ начин. И най-вече приме-
рът на семейството. Защото, 
както сподели преди време 
директорка на столично учи-
лище: „Децата много харесват 
часовете по безопасност на 
движението и разбират прак-
тическите задачи на училищ-
ния полигон. Но след това за 
ръка ги хващат възрастните 
и пресичат където си искат 
булеварда“. 

Ще е жалко, ако сме стигнали 
дотам да не можем да дадем на 
децата си позитивни примери...

збучни 
истини

Министър Красимир Вълчев и Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта, участваха във форума „Антикорупционното обра-
зование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“. Той е организиран от Комисията за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество с подкрепата на ресорната парламентарна комисия и МОН. По темата на стр.3
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Прочее
Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА*

Езикът се развива, но в него оцеляват старинни 
думи и изрази. Понякога се затрудняваме да ги ос-
мислим, защото произходът им не е прозрачен. Та-
къв е случаят с прочее.

Прочее по произход е старобългарско наречие, 
образувано от прилагателното име прочь, прочий 
‘другият, останалият, следващият’, и се употребява 
за време или в утвърдително значение ‘наистина’. 
Изразът и прочее ‘и така нататък’ е бил познат на 
нашите далечни предци. Съвременните наслед-
ници прочее и прочие се осъзнават като архаични. 
От граматическа гледна точка днес думата прочее 
се определя по различен начин: наречие, съюз, не-
изменяемо прилагателно. Въпреки липсата на род 
и число при тези части на речта и именно поради 
връзката с традицията понякога се прави разлика в 
числото:  прочее ‘другото, останалото’ се съгласува 
със съществителни от единствено число, съответ-
но прочие с имена в множествено число. Тази раз-
лика няма задължителен характер и все повече се 
губи. „Речникът на българския език“ (http://ibl.bas.
bg/rbe/) ги изравнява по употреба, а в правописните 
речници се привежда само прочее. За съвременния 
носител на езика прочее изразява: 1. Заключение 
и логическо уточняване в синонимна функция на 
‘следователно, тъй че, така или иначе’; 2. Изброява-
не ‘и така нататък, и друго, и останалото’. 

Ето няколко примера за употребата на прочее в 
художествената литература и в съвременната реч:

Прочее, Иванчо беше ученолюбив и не се мислеше 
за прост човек. (Ив. Вазов, „Чичовци“).

Оцеляват най-приспособените и прочее, нали се 
сещаш. (Български национален корпус); магазини 
за фаянс, теракота и прочие; отпуски, равенство 
и прочее (от интернет).

*Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова 
работи в Секцията за история на българския език към 
Института за български език при БАН.

Антикорупционното обучение 
влиза в детските градини, учили-
щата и университетите. МОН е под
писало споразумение с Комисията 
за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придо-
битото имущество (КПКОНПИ) 
за провеждане на подобни уроци. 
Това обяви министърът на образо-
ванието и науката Красимир Въл-
чев пред участниците във форума 
„Антикорупционното образование 
– ефективен инструмент за превен-
ция на корупцията“. Той е органи-
зиран от Комисията с подкрепата на 
ресорната Парламентарна комисия 
и МОН.

Предвижда се МОН и КПКОНПИ 
да разработят помагала по темата. 
Пилотно идеята ще се приложи 
под формата на игри и занимания в 
детски градини в Перник. 

Върху антикорупционното обра-
зование ще се акцентира в найголя-
ма степен чрез предмета гражданско 

образование в XI и XII. Темата ще 
влезе и в часа на класа от V до VII 
клас по един час, а от VIII до XII 
клас – по два часа. Според министър 
Вълчев тематиката може да бъде 
вплетена и разисквана и в предмети 
като етика и право, география и ико-
номика, философия, история, чрез 
част от творбите по литература и 
чрез дейностите по интереси.  

Министър Вълчев сподели, че 
задача на образователната система 
е да възпита децата не само в нетър-
пимост към корупцията и явленията, 
които ерозират гражданското об-
щество и демократичната държава, 
а и в нравствени ценности. Важно 
е да се създаде нетърпимост към 
корупционните практики. МОН 
ще фокусира вниманието си върху 
възпитателната функция на образо-
ванието, като за целта е разработена 
стратегия за възпитателната функ-
ция в училище. 

„Като родители и представители 

на държавните институции, трябва 
да работим найактивно и от най
ранна възраст за възпитанието на 
българските деца и младежи в не-
търпимост към вредните за общес
твото ни явления“, заяви зам.ми-
нистърът на младежта и спорта Ваня 
Колева. Тя съобщи, че подписаният 
меморандум за сътрудничество с 
Комисията предвижда и обучения 
за обмен на опит и предотвратя-
ване на корупционни практики и 
организирането на информационни 
кампании с антикорупционна насо-
ченост сред българските младежи 
и спортисти.

Ректорът на УНСС проф. Стати 
Статев съобщи, че председателят на 
КПКОНПИ вече е изнесъл първата 
лекция пред обществената академия 
във висшето училище. „Програмата 
по антикорупция, която ще се изу-
чава в УНСС, е готова и предстои 
да бъде представена“, отбеляза още 
той. 

Национално издателство 
„Азбуки“ получи годишната 
награда в категория „Медии“ 
за принос към инициативите 
за учене през целия живот. 
Отличието бе връчено на 
церемония на директора 
на Издателството др Надя 
Барух. В обръщението си 
тя увери присъстващите, че 
„Азбуки“ ще продължи да 
подкрепя национално зна-
чими каузи. 

Годишните награди бяха 
раздадени в рамките на 
четвъртото издание на На-
ционалните дни за учене 
през целия живот. На тях 
си дават среща предста-
вители на близо 600те 
организации, включени 
в Национална платформа 
„Обединени за ученето на 
възрастни“. 
Повече по темата на стр. 6

„Аз-буки“ – отличената медия 

Антикорупционното 
обучение влиза в клас
Учат децата още от детската градина 
как да отказват подкуп

С научна конференция 
учени, дипломати, об-
щественици отбелязват 
100 години от възстановя-
ването на независимостта 
на Полша и от установя-
ването на дипломатиче-
ските отношения меж-
ду нашите две държави. 
Форумът „Извоюваната 
независимост – полски и 
български перспективи“ 
се организира от Полския 
институт в София съв-
местно с посолството на 
Полша у нас и Института 
за исторически изслед-
вания – БАН. Домакин 
на форума е Българската 
академия на науките. Ре-
зултати от свои изслед-
вания представят учени 
от  БАН и Софийския 
университет „Св. Кли-
мент Охридски“ и техни 
колеги от Полската ака-
демия на науките и от 
университетите в Торун, 
Ополе, Краков, Олщин, 
Ченстохова,  Варшава. 
Сред гостите личат име-
ната на изследователи и 
задълбочени познавачи 
на историята, езиците 
и културите на южните 

славяни, както и на бъл-
гарската политика в наши 
дни, включително и на 
Балканите.

Форумът се съпътства 
от документалната  из-
ложба „Възраждане на 
полската задгранична 
служба 1917 – 1921“. Тя 
представя важни събития 
от постигането на неза-
висимостта на Полша и 
начертаването на нейните 
граници и за участието на 
полските държавници и 
дипломати в тези събития: 
мирната конференция в 
Париж и подписването на 
Версайския договор на 28 
юни 1919 г., който връща 
на Полша част от изгубе-
ните след подялбата земи, 
ролята на Полша при уч-
редяването на Обществото 
на народите през 1920 г., 
отношенията на младата 
полска държава с нейните 
съседи Русия, Чехосло-
вакия, Германия, Латвия 
и Литва. Посетителите 
ще могат да се запознаят 
и с фигури, свързани с 
възраждането на полската 
дипломатическа служба в 
периода 1917 – 1921. 

Дата, натоварена 
с вековна история

В Основно училище „Петър Берон“ – с. Приселци, област Варна, се проведе открит час  
по физическо възпитание. Поводът е  инициативата Европейска седмица на спорта.  

Професионални треньори проведоха с децата тренировка по лека атлетика
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Деляна ЛУКОВА

Ученето през 
целия жи-
вот е една 
о т  н а й -
смислени-
те каузи на 

нашето време – коментира 
зам.-министърът на образо-
ванието и науката инж. Таня 
Михайлова. – Ученето не е 
свързано само с класните 
стаи, кабинетите, учебните 
работилници или аудитори-
ите. То е процес, свързан с 
естествения стремеж на чо-
века към разбиране на света 
и желание за личностен 
напредък. Ученето през 
целия живот не би могло 
да се случва без обучители, 
учители и преподаватели, 
без високия професионали-
зъм, който те показват“, каза 
още Таня Михайлова.

Национално издателство 
„Аз-буки“ получи годиш-
ната награда в категория 
„Медии“ за принос към 
инициативите за учене през 
целия живот. Отличието бе 
връчено на директора на Из-
дателството д-р Надя Барух.

В категория „Социален 
партньор“ бе удостоена 
лидерът на Синдиката 
на българските учители  
д.ик.н. Янка Такева. Сали 
Чауш – директор на „Фей-
зал ЕООД“ – Сърница, по-
лучи отличието за бизнес 
организация, подкрепила 
обучението на възрастни. 

Учене през целия живот,  
а не веднъж за цял живот

Електромобилът, изработен от учениците Валентин Георгиев и Атанас Христов от Професионалната 
гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас, е една от атракциите по време на форума

Само едно от всеки пет деца в началното училище  
ще работи по професия, която съществува днес

В рамките на чет-
въртото издание на 
Националните дни за 
учене през целия жи-
вот си дават среща 
представителите на 
близо 600-те органи-
зации, включени в На-
ционална платформа 
„Обединени за учене-
то на възрастни“. По 
време на форума бяха 
раздадени и годишни-
те награди за принос 
в сферата на ученето 
през целия живот.

Директорът на Професио-
налната гимназия по селско 
стопанство „Земя“ – Прова-
дия, Виолета Станкова бе 
отличена като ръководител 
на институция за обучение 
на възрастни. За най-акти-
вен участник в социалните 
мрежи, който дискутира 
проблемите на сектора, 
бе обявен Митат Осман. 
Учителят от Професио-
нална земеделска гимназия 
„Добруджа“ в Силистра 
редовно коментира в онлайн 
пространството новостите и 
възможностите за квалифи-
кация и преквалификация 
на хора в извънучилищна 
възраст. 

Книгата „Манифест за 
професионалното образова-
ние и обучение в България“ 
донесе на проф. Тодор Та-
нев приза за научен принос. 
Разработката на професора 
от Софийския университет 

е актуален анализ на със-
тоянието на системата на 
професионалното образо-
вание у нас. 

Наградата за цялостен 
принос бе присъдена на 
председателя на УС на На-
ционалната агенция за про-
фесионално образование и 
обучение инж. Емилияна 
Димитрова. 

В рамките на форума бе 
представена Електронната 
платформа за учене на въз-
растни в Европа (EPALE), 
както и бъдещите ѝ дейнос-
ти в периода 2019 – 2020 г. 

С участниците във форума 
добри практики споделиха 
и експерти от Белгия и Ма-
кедония.

Според Валентина Дей-
кова – национален коорди-
натор, едва 2,3% от бълга-
рите на възраст от 25 до 64 
години участват в дейности 
за учене през целия живот. 
Това ни отрежда предпос-
ледно място в Европа. 
Обучението на възрастни 
е слабото звено в образова-
телната ни система. Основ-
на задача е да се създаде 
консултативен документ, 
който да предложи мерки за 
повишаване на уменията на 
възрастните. У нас консул-
тации текат от началото на 
годината. На заключителен 
форум през декември ще 
бъдат изнесени резултатите 
и предложенията за кон-
кретни политики.

„Липсата на активност е 

въпрос на формирана кул-
тура за учене. Ситуацията 
обаче е толкова променена, 
че всеки ден се налага да 
усвояваме нещо ново. Тряб-
ва да разберем, че от учене 
веднъж за цял живот трябва 
да преминем към учене през 
целия живот – уточнява 
Дейкова. – Мотивирането на 
възрастните да повишават 
квалификацията си, не е 
отговорност само на рабо-
тодателите, които формират 
пазара на труда. Те все пове-
че страдат от дефицит на ра-
ботна ръка. Поради липса на 
подходящ ценз и адекватни 
умения при безработица от 
5 – 6% има десетки хиляди 
свободни места.“ 

Националният координа-
тор добави, че не са малко 
групите, които трябва да 
са обект на вниманието ни. 
От една страна, са преж-
девременно напусналите 
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„Социалната политика на дър-
жавата трябва да минава през 
образованието. Милиарди левове 
се отпускат за социални помощи 
и политики. Парите трябва да имат 
някакво покритие като принадена 
стойност в развитието на човешкия 
капитал.“ Това заяви председателят 
на СБУ д.ик.н. Янка Такева на 
форума „Повишаване на ефектив-
ността на мерките за интеграция на 
децата и учениците от етническите 
малцинства“. 

Шестата национална конфе-
ренция по темата, организирана 
от СБУ с подкрепата на фондация 
„Фридрих Еберт“, събра в столи-
цата началниците на регионалните 
управления на образованието в 
София-регион, Кюстендил, Пер-

ник, Сливен и София, директори, 
учители, експерти и синдикалисти.

Такева отбеляза, че са необходи-
ми политики, които да променят 
нагласите в ромската общност, 
родителите да повярват в обра-

зователната система и да пускат 
децата си на училище. Освен на-
сърчителни мерки са необходими 
и санкции за онези, които не го 
правят. Трябва да се спират не 
само детските, но и социалните 
помощи. „Ако детето му не ходи 
на училище, няма защо родителят 
да се реди на опашка в Бюрото по 
труда, за да си получи „работната 
заплата“, заяви тя.

Зам.-министърът на образова-
нието и науката Деница Сачева 
посочи, че по предложение на 
директорите социалните помощи 
могат да се изплащат и в натура. 
Според нея често санкциите у нас 
не работят, защото хората получа-
ват помощи и в други държави. За 
пресичане на подобни практики ще 

се водят разговори с партньорите 
от ЕС.

„Факт е, че има проблеми, 
трудности, неразбиране, злоупот-
реби със социални помощи, има 
т.нар. ранни бракове,  миграция. 
Но тези факти не трябва да бъдат 
използвани като оправдание, че 
нищо не трябва да правим и че 
тази тема едва ли не няма реше-
ние. Длъжни сме всекидневно да 
търсим отговори на тези въпро-
си, за да не загубим деца, които 
могат да променят поколения 
наред неграмотност и живот на 
социални помощи“, заяви още 
зам.-министърът. 

Тя напомни и за ефекта от 
Механизма за обхват и разработ-
ването от МОН на програми в 

посока интеграция и подкрепа за 
деца от уязвими групи. „Започва 
работа по Националната прог-
рама „Заедно за всяко дете“, по 
която ще бъдат финансирани  
50 проекта за работа с родители. 
От следващата година започват 
още два проекта по ОП „Наука и 
образование за интелигентен рас-
теж“. Единият е за приобщаване и 
е за детските градини с компонент 
за допълнително изучаване на 
български. „Подкрепа за успех“ е 
също за деца от уязвими общности 
и групи“, казва тя.

Според Сачева развитието на 
дигиталните умения може да се 
окаже отговор на някои предиз-
викателства пред интеграцията на 
малцинствата. 

Социалните политики да са свързани с образованието

училище – младежи меж-
ду 18 и 24 г., които са без 
средно образование. Има 
немалка група на напълно 
неграмотни младежи между 
15 и 29 г. В някои области, 
като Сливен и Пазарджик, 
по 6 – 7% от младежите са 
напълно неграмотни.

Непрекъснато изменящи-
те се икономически условия 
изискват бързо преквалифи-
циране и бързо преориенти-
ране към новата ситуация. 
Според последния доклад 
на Световния икономиче-
ски форум само едно от 
всеки пет деца, които сега 
са в началното училище, ще 
работи по професия, която в 
момента съществува. До за-
вършването си след 10 годи-
ни останалите четирима ще 
трябва да се преориентират.

Най-голям интерес в дни-
те на форума предизвика 
изложението на различните 
организации за образование 
и обучение на възрастни, 
а също и за валидиране 
на умения по съответните 
професии. Професионални 
гимназии, обучителни цен-
трове и институции показа-
ха резултати от обучението 
както на своите ученици, 
така и на възрастни в извън-
училищна възраст. 

Сред атракциите на изло-
жението е електромобилът, 
изработен от учениците 
Валентин Георгиев и Ата-
нас Христов от Профе-
сионалната гимназия по 
механоелектро техника и 
електроника в Бургас, под-
помогнати от техни препо-
даватели инженери. Вози-
лото, което вече е участвало 
на състезание в Истанбул, 
тежи 81 килограма и разви-
ва максимална скорост от 54 
км/ч. Воланът е мултифунк-
ционален, има борд компю-
тър, телефон, аудиосистема, 
компас, калкулатор, флашка. 
Всичко е изработено ръчно 
за четири месеца.

Д.ик.н. Янка Такева
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