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ПРОГРАМАТА “КОСМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
ПОДГОТВЯ МЛАДИ БЪЛГАРИ ЗА КОСМОСА

Може и да не знаете, но в България от няколко години насам млади

хора се подготвят за сериозна космическа кариера. Нещо повече за да ги обучават, у нас идват водещи експерти от Американската
космическа агенция НАСА, Европейската космическа агенция
ЕСА, Станфорд, Харвард, Масачузетския технологичен институт,
Калифорнийския технологичен институт и други водещи
университети, институции и частни космически компании.
“Космически предизвикателства” е единствената по рода си у нас,
а и в региона образователна програма, която подготвя младежи за
кариера в космоса или в космическите индустрии. Създадена е от
Райчо Райчев, сочен от мнозина за първия български космически
предприемач.
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Гимназисти отново ще учат
програмиране по национална програма
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Пернишки ученици ще се обучават в
нова соларна лаборатория

Ученици от Х, ХI и ХII клас ще учат програмиране Ученици от Перник ще се обучават в създаване

благодарение
„Обучение за
Министерството
(МОН). Това ще
година.

на Националната програма
ИТ умения и кариера“ на
на образованието и науката
се случи за четвърта поредна

на енергия от слънцето в специална лаборатория.
Основната идея на проекта е да се разшири
редовната учебна програма със съвременни и
екологични технологии.

Новата лаборатория ще бъде достъпна за
Обучението е тригодишно. В него могат да всички ученици от специалност „Топлотехника”
се включат гимназисти, които не изучават на ПГЕМП „Христо Ботев“ в миньорския град. В
компютърни науки в задължителната програма нея младежите ще се обучават на производство
на топлинна енергия от слънцето за целите на
на професионалните паралелки.
битовото и промишленото топлоснабдяване.
Занятията се провеждат през свободното време
на учениците през седмицата и в събота и неделя
или през ваканциите. Завършилите модула
придобиват квалификация по професията
„Приложен програмист“

Младежите ще могат да използват три различни
системи за преобразуване на слънчевата светлина
в топлинна енергия: с плосък термоколектор; с
вакуумно-тръбен термоколектор, както и система
с фотоволтаични модули. Те ще могат да се
Занятията са комбинация от присъствени и наблюдават и използват за реално производство
онлайн дейности. Организират се от пет центъра на топла вода.
– в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас, а се
Изграждането на соларната лаборатория е част от
провеждат в над 40 населени места.
кампанията „Енергийни решения” на „Грийнпийс”
За участие в „Обучение за ИТ умения и кариера“ – България. Нейната цел е да осведомява хората
могат да кандидатстват десетокласници, като за за възможностите на възобновяемата енергия
като решение на проблемите със замърсяването
целта се регистрират в сайта на МОН.
на околната среда и енергийната бедност.
Вижте още: Uchi.bg

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Телерик Академия отваря приема за
първите програми за 2022 г. с JavaScript или C#
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Нова българска платформа помага да
си създадем CV и го пази в „облака“
Подготовката на CV е изключително важна част

Телерик Академия стартира прием за първите от процеса на кандидатстване за работа. Едно

добре оформено CV може да се окаже решаващо
програми за подготовка на програмисти за 2022
за получаването на желаната работа, по-добра
г. - Telerik Academy Alpha със C# или JavaScript.
заплата и дори по-висока длъжност.
Както е известно, това са два от най-популярните
и търсени езици от софтуерните компании у нас.
Реално това е първият официален контакт между
кандидат и работодател, което предполага
За всички, които до този момент не са имали досег
да бъде създадено така, че да получите
до сферата, академията организира и безплатни
предимство пред останалите кандидати. Целта
курсове по основи на програмирането. С тях всеки
на CV – то е една – да представи по най-добрия
може да направи първите си стъпки, да прецени
начин предишен трудов опит, квалификации,
дали тази сфера е за него и да се подготви за
образование, умения.
входящия изпит за избраната програма.
Началните курсове стартират от нулата и се
провеждат преди програмите Alpha със C# и
Alpha с JavaScript и в рамките на 6 уикенда. Те
могат да се съвместяват с други ангажименти.
Приемът на курсисти в програмите Telerik Academy Alpha със C# и Alpha с JavaScript е
отворен за хора с базов опит в програмирането,
които искат да надградят с практически опит,
както и за напълно начинаещи, студенти или
професионалисти от различни сфера на работа,
решили да променят своя кариерен път.

В мрежата могат да се намерят десетки темплейти
на CV, които веднъж попълнени могат да се
разпечатат, а коригирането им е невъзможно или
поне сложно.

Екипът на една нова българска платформата си е
поставил за цел да промени това и да създаде нов
стандарт в подготовката на CV. Тя се нарича CV1.
bg и е бърза и лесна за използване платформа,
която е напълно безплатна за всички. Системата е
много интуитивна, за да може кандидатстващият
буквално за минути да създаде професионално
Повече информация за кандидатстването можете изглеждащ документ.
да намерите на страницата на Телерик Академия.
Вижте още: Kafene.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
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Програмата “Космически
предизвикателства”
подготвя млади българи за космоса
Катя Димитрова
Продължава от стр. 1

Запознайте се с програмата
“Космически предизвикателства”
Програмата на практика е част от

безпрецедентната либерализация в усвояването
на космоса, която наблюдаваме през последните
години и подготвя десетки български младежи
за кариера в тази перспективна област. Област,
в която тепърва ще се наблюдава сериозен
недостиг на кадри.

Какво представлява?
Става дума за програма за неформално
обучение в областта на космическите технологии
и науки, чиято цел е да запали повече млади
българи да мечтаят за космоса и да се доближат
до кариера в тази област. Изключително ценна е
тясната връзка с водещи организации по целия
свят, които не само осигуряват едни от найдобрите преподаватели

в тази област, а и създават редица възможности
за реализация на завършилите младежи. Всяка
година между 30 и 50 българи участват в
програмата.
Според Райчев, космосът ни дава по нестандартна
възможност да видим себе си от друг ъгъл.
Той признава, че от малък си мечтае да стане
космонавт и все още не е спрял. И е категоричен,
че няма кой да му отнеме това.
Другото, което прави “Космически
предизвикателства” нещо различно е, че 75% от
времето, през което се провежда, е посветено на
практиката. Целта на програмата е да помогне на
младите българи да добият представа до къде
е стигнало развитието на космическите науки в
световен мащаб. Тя им позволява да се докоснат
до истинско космическо обучение и до идеята,
че да създадеш космически кораб не само в

ОБРАЗОВАНИЕ
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Тогава на място дойдоха над 20 експерти от
космически агенции и водещи университети като
Станфорд, Масачузетския технологичен институт
(MIT), Харвард и други.

Кой е Райчо Райчев

сферата на научната фантастика, а е наистина
постижимо. Сред дисциплините, които се
преподават, са такива, свързани с физиката,
комуникациите, космическото право и много
други.

Постиженията на програмата

Любопитно е, че през годините в рамките
на „Космически предизвикателства“ в София
идват американски астронавти, ръководители
на НАСА и ЕСА, както и директорът на немската
космическа програма. Онлайн се включват и
представители на НАСА и други от най-големите
космически организации.
Впоследствие някои от участниците в
програмата стават част от първия български
екип, който отива във Френска Гвиана, където се
намира основният космодрум на Европейската
космическа агенция. Добрите новини не спират
дотук и всяко издание на образователната
инициатива бележи свои собствени успехи.

Освен създател на програмата „Космически
предизвикателства“, той е съосновател също на
Сдружение „Циолковски“, както и на българската
сателитна компания EnduroSat. Работил е в
Бразилската космическа програма и в Института
за Космически изследвания и технологии. Още
през 2010 г. става първият българин, участвал в
технологичната програма Singularity University. А
от януари 2011 г. е национален представител за
България в Космическия консултативен съвет
към Организацията на обединените нации (ООН).
Основател е и на SpacePort – наймащабната онлайн платформа за космическо
обучение в Европа. През 2015 г. пък създава
все по-популярната компания за разработка на
наносателити EnduroSat. Тя е смятана за една от
най-бързо развиващите се български компании и
вече има множество клиенти от цял свят. Някои
инвеститори и анализатори я определят като
реална възможност за реализиране на първия
български „еднорог“ (това е наименование за
стартираща фирма, чиято оценка е достигнала 1
млрд. щ. долара).

От години Райчо Райчев полага усилия,
за да направи космоса по-близък за младите
българи. И резултатите от работата му вече са на
лице. Днес през създадената от него обучителна
програма вече са преминали стотици хора, а
много от тях са започнали своята реализация
„Космически предизвикателства“ през в този динамичен сегмент. Много скоро това
може да се окаже от важно значение за
2021 година
обществото ни, защото програмата “Космически
предизвикателства” и останалите проекти на
Това лято се състоя 11-ото издание на програмата.
Райчев на практика поставят България на
То се проведе в изключително красивото родопско
картата на космическата индустрия в момент,
село Гела през август и септември.
когато тя се готви буквално да излети в орбита.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Образователните лаптопи Chromebook вече
навлизат масово в училищата ни
Без тежки чанти, по-удобно, по-сигурно, повече интерес към учебния материал

Александър Александров
Представете си, че всяко дете има възможност да

ходи на училище, носейки едновременно стотици
учебници, помагала и други материали. При това
– без изобщо да се налага да има на гърба си
тежка чанта. Всичко, от което ще има нужда, ще
бъде само тънък, лек и удобен за носене лаптоп,
създаден специално за образователни цели и
оптимизиран за българската учебна програма.

Всичко в едно устройство
Chromebook представлява преносим компютър,
който обединява таблет и лаптоп в едно и
може успешно да подпомогне дигиталната
трансформация на училищата. Това е найпопулярното
персонално
устройство
за
образование в САЩ, Австралия, Нидерландия,
Белгия, Испания и много други страни. У нас
Chromebook се разпространява от Центъра за
творческо обучение.

Всички учебни файлове се пазят в „облака“,
което ги прави по-добре защитени и достъпни
от всякъде.

Характеристиките му включват тъчскрийн,
висококачествена камера и водоустойчива
клавиатура. Работи с Intel процесор, който
гарантира неговата производителност и
улеснява дистанционния учебен процес, както и
работата в класната стая. Както се убеди екипът
на Вестник Uchi.bg, Chromebook издържа на
удари, настъпване, поливане с вода и различни
други заплахи, които съпътстват ежедневието
на ученика. В добавка той е изключително бърз
(стартира само за осем секунди), батерията му
издържа цял учебен ден (до 12 часа), няма вируси,
а здравината му е тествана по стандарт от военен
клас. Повече информация за характеристиките е
достъпна на адрес chromebook.bg/shop.

Истинска революция в образованието

Лаптопът работи с операционната система Chrome
OS на Google и поддържа най-използваните Тънък колкото папка, удобен, лек и безопасен,
„облачни“
платформи
за
образование, Chromebook премахва нуждата от носене на
включително Google Workspace за образование. тежка раница с хартиени учебници.

ОБРАЗОВАНИЕ
Tой може да се използва практически навсякъде
и да дигитализира учебния процес както в
класната стая, така и у дома – за целите на
дистанционното обучение. И в двата случая
може значително да улесни работата на учители
и ученици и да направи по-пълноценен учебния
процес. Особено подходящ е за обучение по т.нар.
STEM (Science Technology Engineering Mathematics) предмети.

Модел 1:1 в образованието
Chromebook е особено подходящ за въвеждане
на модела 1:1 (устройство за всеки ученик), при
който всички ученици и учители разполагат с
устройство навсякъде и по всяко време. По този
модел вече работят над 150 паралелки в общо 50
училища в България и броят им нараства бързо.
Това е един от най-модерните образователни
методи в световен мащаб, а сред страните,
които са го въвели освен България, са още САЩ,
Великобритания, държавите от Скандинавския
полуостров, Япония и други.
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Интеграция с множество облачни
платформи за образование
С Chromebook могат да работят всички
ученици и учители, независимо от облачната
платформа, която използват. Тези лаптопи могат
лесно да се използват и с профилите edu.mon.
bg. Изцяло локализирани са за нуждите на
българското образование. Освен това те имат
6.5 години гаранция за автоматични ъпдейти на
операционната система Chrome OS. В добавка,
те могат да се контролират от училището, без
значение къде ги използва ученикът.
Лаптопите са предпочитани и от учениците,
защото превръщат учебния процес в една позабавна и интерактивна дейност, стимулират
креативността на младежите и им дават достъп
до огромно разнообразие от приложения и
съдържание.

Устройствата са подходящи и за преподаватели,
тъй като са гъвкави и с тъчскрийн екран. Това дава
възможност да се използват и като интерактивна
дъска, спестявайки по този начин допълнителни
разходи за училището. В добавка - хромбуците
Подходящ за деца със специални
са снабдени с всички необходими портове и с
образователни потребности
тях се работи лесно и интуитивно. Допълнително
удобство е, че лаптопите позволяват да бъдат
Chromebook е оптимизиран за използване от управлявани от разстояние с помощта на Chromeдеца със специални потребности, включително book лиценз за управление. Това спестява много
намалено зрение или напълно незрящи, както и време на училищния администратор, защото с
деца със затруднения в слуха.
един клик прави настройки на всички устройства
в училището.

Достъп до огромен брой образователни
През последната година интересът към този тип
приложения

В добавка тези лаптопи гарантират лесен
достъп до хиляди безплатни приложения в
Google Play. Сред тях e приложението Google
Arts & Culture, коeто включва в учебния процес
виртуалната и добавената реалност, Jamboard - приложението, което може да превърне
Chromebook в интерактивна дъска и много други.
Приложенията за виртуална реалност създават
изцяло нови възможности за учене.

устройства в българските училища нараства
бързо и вече над 13 000 такива лаптопа работят
в образователната система, от които над 1500
се използват по модела 1:1 (устройство за всеки
ученик). От Центъра за творческо обучение
споделиха, че според статистика от онлайн
магазина chromebook.bg/shop, освен училища,
вече все повече родители проявяват интерес
и закупуват такива учебни компютри за своите
деца.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Защо връзките с обществеността (PR) са важни
за съвременните училища

Предизвикателствата в комуникацията днес

са много. Едно от тях е интегрирането на няколко
канала, чрез които посланието ни да достигне
до правилните хора – традиционни и онлайн
медии, социални мрежи, междуличностни
комуникации, вътрешни комуникации и други.

Предизвикателствата

Много от българските училища активно работят
в посока за създаване на програми, които
доближават учениците до реалната бизнес
среда, създаване на интерактивни уроци и
Спецификите на всеки от тях предопределят допълнителни занимания, които да им помогнат
на какъв етап и по какъв начин да бъдат да се развият като устойчиви, ангажирани и
използвани различни техники и похвати, за отговорни личности.
да се постигне максимална ефективност и
посланието да бъде
Често обаче заради
правилно разбрано
липса на правилна
от заинтересованите
комуникация тези
групи, към които
инициативи остават
е насочено.
неразбрани от
заинтересованите
групи, които
основно включват
Защо PR в
родители, ученици,
училищата?
административен
персонал, институции
Живеем в медийна
и жители на месно
ера - нуждите от
ниво. Това води
комуникация на
до нарастващо
всяко едно ниво се
недоволство от страна
увеличиха.
на обществеността,
Разполагаме с много източници на информация
и платформи, благодарение на които можем да
общуваме с хора от целия свят, но предаването
на правилно послание се превърна в трудна
задача.

загуба на ползи и липса на материална и
морална подкрепа за по-доброто развитие на
училището.

Училищата се нуждаят от професионалисти в
сферата на връзките с обществеността, които
да им помогнат да се ориентират в днешния
хаотичен и многоканален комуникационен
пейзаж, укрепвайки своите взаимоотношения,
репутация и позиция в обществото.

Учителската професия е с висок обществен
интерес, под зорко, критично и често
недоброжелателно наблюдение, защото се
свързва с огромни очаквания. Успоредно с
това се сблъсква с нежеланието и отказа за
конструктивно и ангажирано партньорство
от страна на родителите, на оторизираните
институции, на медиите, на обществените

Учителите

ОБРАЗОВАНИЕ
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организации и не на последно място от
повечето ученици.

Директорите
Според редица изследвания и мнения
на заинтересовани страни, българската
образователна система е консервативна,
остаряла и не отговаря на нуждите на
съвременните ученици.
Това поражда очаквания от страна на
обществеността към държавата, но преди
всичко към училищата като отделни автономни
единици за подобряване на качеството на
учебния процес, материалната база и намиране
на начини за по-ефективно ангажиране на
вниманието на учениците. Тази отговорност
преди всичко се приписва на директора на
училището, тъй като той планира, организира,
ръководи и отговаря за осъществяването на
държавната и училищната политика в областта
на образованието, учебно-възпитателния
процес и цялостната административноуправленска и финансова дейност в училището.

Как връзките с обществеността (PR)
помагат на училищата?

служат като една ранна предупредителна
система, която помага да се предвидят
тенденции и използва изследването и етичните
комуникационни техники като принципни
инструменти за постигането на стратегически
цели.

Комуникацията влияе върху
образованието
Според изследване на „Националната
училищна
асоциация
за
връзки
с
обществеността“ (NSPRA) комуникацията
играе важна роля за участието на родителите
и общността в образованието.

Връзките с обществеността (PR)
представляват отличителна управленска
и стратегическа функция, която помага за
установяване и поддържане на двустепенна
комуникация, разбирателство, одобрение и
Установено е, че ангажираността на
сътрудничество между една организация и
посочените
две групи има силно положително
нейните публики.
влияние върху академичните постижения
Tе включват управлението на проблеми на учениците – техните резултати показват
или въпроси, помагат на ръководството да по-високи оценки на тестове, по-голяма
бъде непрекъснато информирано и отзивчиво посещаемост на задължителни и допълнителни
към общественото мнение, определят и занятия, както и подобрено поведение в
подчертават отговорността на ръководителите училище и дома.
за обслужване на обществените интереси,
помагат на ръководството да е винаги наясно
със ситуацията и ефективно да използва
промяната,

Аделина Стефанова,
PR мениджър в STEAM Net Bulgaria Ltd.
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Правят алтернативна класация на
университетите чрез оценяване онлайн
Онлайн проектът Fairchart.bg
си поставя за цел да събере
обективна обратна връзка от
гражданите за организациите
в различни сектори. Проектът
има и благотворителна цел, а
всяко гласуване носи средства
за подкрепа на деца в нужда

Fairchart.bg е името на най- които висшето образование, Сайт, който да събере най-

новата българска платформа
за споделено онлайн гласуване
и оценяване на различни
организации
–
частни
компании в различни сектори,
университети, телеком услуги
и др. Тя включва прозрачни
и независими класации по
браншове
с
най-добрите
организации в тях.

здравеопазването,
туризмът,
търговията,
застраховането,
книгоразпространението и др.
Техният брой тепърва предстои
да се разширява. Всички те са
организирани в класации по
сфери на дейност, оформени
според мненията на реални
потребители.

Fairchart.bg е част от една
нова тенденция в дигиталното
пространство, наречена “умна
тълпа” (smart crowd), която
позволява на множество хора
да се обединяват чрез онлайн
платформи, за да взимат
решения, да правят оценка на
дадени проекти или за други
цели.

В сайта вече има и класация на
университетите, в която всеки
желаещ може да гласува и да
допринесе за извеждането на
едно висше учебно заведения
по-нагоре
или
по-надолу
в класирането. Това не е
официална класация, а има за
цел да покаже моментна картина
на база на потребителските
нагласи и реалното оценяване “Целта на проекта е да
създадем място в интернет,
на обикновени хора.
където можете да се запознаете
Проектът е изцяло на български с искреното мнение на хората
език, лесен е за използване за дадена организация, както
и
включва
множество и да допринесете с вашето
икономически
сектори
и гласуване за нейното място в
класацията.
обществени области, сред

обективната обратна връзка
от гражданите, чрез тяхната
оценка по пет ключови критерия
от едно до десет“ - споделя
Иван Кузманов, основател на
Fairchart.bg.

За да гарантират обективността
на
отделните
класации,
създателите на платформата
са предвидили възможности за
елиминиране на контролираното
оценяване чрез ограничаване
по IP адрес, по имейл адрес,
профил от социалните мрежи,
оценяване през определен
период от време, предлагане
на нови фирми само след
регистрация и по други начини.
Още
със
стартирането
си проектът започна и
благотворителна инициатива, в
рамките на която той дарява на
деца в нужда по осем стотинки
за всяко гласуване и 50 стотинки
за всяка нова регистрация.
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Платформа свързва
учениците с найдобрите учители от
всяка част на страната
Георги Кирилов и Даниел Туечки са млади Като тези материали са достъпни за всеки учител
предприемачи, които неотдавна са били част от или ученик.
образователната система у нас.

Кои сте вие и с какво се занимавате в

От много време имат идея да създадат онлайн
последната година?
платформа в полза на учители и ученици, но едва
по време на пандемията откриват липсващата Ние сме Георги Кирилов и Даниел Туечки
частица от пъзела.
млади професионалисти запалени да създават
иновации в образованието. Двамата сме със
След обстойно проучване сред над 400 ученици софтуерен опит и сме работили в различни ИТ
и учители за дигиталното обучение, те разбират, компании, но имаме афининет към маркетинга и
че частните уроци заемат голяма част от живота продажбите. Любопитството ни кара всеки ден
на съвременните деца.
да преминаваме границите на познатото, но в
това се крие чара.
Така създават платформа, която да дава
възможност на учители и ученици от всяка част Развивали сме бизнеси, които по една или друга
на страната да се свържат и да проведат урок в причина не успяха да се наложат на пазара.
удобно за тях време без специализиран сървър. Преминали сме и през повечето предпримачески
програми в София и като част от Асоциацията на
НаучиБГ е онлайн платформа, която свързва българските лидери и предприемачи, сме доста
най-добрите учители с ученици и родители ангажирани около стартъп екосистема тук.
за провеждането на онлайн частни уроци без
значение от вашето местоположение.
През последната година развиваме проекта
Научи.бг.

Какво представлява Научи.бг и каква е
визията на вашия проект?
Как виждате себе си и проекта си след
5 години и какво искате да постигнете
Визията ни за първия етап на проекта е да
по пътя?
свържем проверени учители с ученици от всяка
точка на България онлайн. Това ще даде равен
шанс на децата от малките населени места да се
конкурират с връстниците си от големите
градове, а уменията на учителите от цялата
страна ще бъдат по-подобаващо възнаградени.
Следващата стъпка е да създадем общност
от учители, които активно споделят методи за
обучение и материали в една обща среда.

В следващите години Научи.бг ще бъде мястото
за споделяне и коректив на всички учители
и мястото за знание на учениците. Общността
изградена около Научи.бг ще тегли развитието
на образованието напред заедно с доста
амбициозни конкурси и национални награди,
така че бъдете нащрек.
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Полезни онлайн ресурси за учене
Водещи университети
като Харвард,
Станфорд и
Масачузетския
технологичен
институт вече
предоставят напълно
безплатно свои
ресурси в интернет
Мария Иванова
Какво
страхотно
време
Какво
за придобиване на нови
знания! Ако преди години
ученето беше нещо, което се
правеше предимно в училища
и университети, то днес
интернет ни дава възможност
да достъпваме някои от найкачествените лекции, курсове
и учебници. Много от тях напълно безплатно.

усъвършенстваме в област,
която ни е интересна или
просто да научим нещо ново за
удоволствие.

Курсове на водещи
университети

преподаватели
и
учени.
Лекциите са достъпни в
текстови, видео и аудио
формати, а за ползването им не
се изисква регистрация.
Харвард също поддържа Open
Courseware - уебсайт за обмен
на информация между учените,
който може да бъде много
полезен за кандидат-студенти
и за всеки, който се интересува.

Редица световно признати
университети като Харвард,
Станфорд и Масачузетския
технологичен институт (MIT)
Редица
водещи
световни предоставят безплатен достъп
университети,
библиотеки до курсове и лекции, водени от Калифорнийският университет
в
Ървайн
предлага
и други организации вече преподавателския им екип.
прегръщат тази промяна и
разнообразни курсове в широк
сами пускат своите курсове Свободни за разпространение спектър от теми и направления.
или книги за свободен достъп в материали за почти всички Сред тях са курс по бизнес
мрежата.
учебни дисциплини в MIT администрация, въведение в
електрониката и др.
можете да разгледате тук.
В тази статия сме събрали едни
от най-полезните свободни Университетът Йейл също Технологичният институт на
онлайн ресурси, които могат да предлага отворен достъп до Джорджия предлага онлайн
ни помогнат да се подготвим въвеждащи курсове, водени от курсове от 2012 година. От
тогава до сега 3.3 милиона души
по-успешно за изпит, да се
изтъкнати негови

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

са ги завършили успешно. Сред
тях са обучение по иновационно
лидерство, анализ на бизнес
данни и др.

Безплатни учебници,
книги и филми

А самите заглавия са достъпна
в различни формати като PDF,
ePub, Plain Text и други.

могат да бъдат свалени от
образователния сайт Open
Culture. iTunes U е безплатно
приложение на Apple, което дава
на студентите достъп до много
курсове, книги, презентации,
аудио лекции и др. Безплатни
книги за компютри, математика
и технически науки пък могат
да бъдат изтеглени от сайта
Free Computer Books.

Добро място за напълно
легално и свободно сваляне
на електронни книги е Project
Gutenberg. Сайтът съдържа над
53 000 безплатни електронни
книги,
разпределени
в
жанровете образование, наука,
фантастика, история и много
други.

Един от най-големите
университети
в
САЩ
Мичиганският
държавен
университет също предлага
избрана селекция от онлайн
курсове.
Едни
от
найпосещаваните сред тях са
Сайтът
Manybooks
насочени към начинаещи
журналисти, сценаристи и съществува от 2004 година. Той
съдържа богат набор от книги
създатели на игри.
в дигитален формат, които са
Безплатно обучително напълно безплатни. Тук могат да
съдържание предоставят и се открият над 33 000 заглавия,
Университетът Barkley, George- а интерфейсът на платформата
town, Бостънският университет, е много свеж и приятен. Книги
Университетът на Вашингтон, могат да бъдат търсени по
Каролинският
институт, жанр, заглавие, автор, език и
Университетът Киото и много други.
други.

Образователни
организации
Един от най-известните
у нас сайтове от този тип е на
Khan Academy. Той предоставя
безплатно
образование
на
световно ниво за всеки. В
уебсайта на TED също могат да
бъдат открити мотивационни
и образователни лекции на
професионалисти от целия свят.
Друга образователна организация,
посветила се на развитието на
науката и математиката, е Shodor.
В нейния уебсайт има много
подробни курсове, подходящи за
хора от всякакви възрасти.
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Друга
електронна
библиотека,
която
ви
препоръчваме, е Open Library.
От нея можете да си свалите
безплатно интересни книги.

Безплатни видео
курсове
Една от най-популярните
организации в тази сфера е
Udemy. Характерно за нея е
наличието както на платени,
така и на безплатни курсове,
водени от известни и влиятелни
личности. Сред тях са найпродаваните автори на New York
Times, изпълнителни директори
на големи корпорации и др. В
платформата могат да бъдат
открити много видео уроци по
програмиране, онлайн бизнес,
дизайн, фотография, йога и
други.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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w3schools.bg
съдържа
Математика и природни безплатни онлайн курсове по Други безплатни онлайн
уеб програмиране. Чрез него
науки
ресурси
можете да научите HTML, CSS,
Учениците, които се интересуват JavaScript, PHP, SQL, a уроците Стотици безплатни уроци по
от математика и природни са достъпни от мобилен рисуване могат да бъдат открити
науки, могат да разгледат телефон, таблет и компютър.
на сайта Drawspace. Онлайн
сайта Maths & Science, в който
самоучител на жестомимичния
ще открият курсове, тестове и
език има на сайта American
Стартиране
на
бизнес
учебни материали, подходящи
Sign Language Browser. А Lifehacker може да предложи
за възрастта им.
За хората, които са решили да множество съвети и трикове за
стартират собствен бизнес, подобряване на постиженията
Програмиране и
ще бъде от полза да посетят във всички области от живота.
сайта My own business, На JustinGuitar любителите на
графичен дизайн
предлагащ безплатен онлайн музиката ще открият безплатни
Лесен начин да се научим курс по бизнес администрация. уроци по китара.
да програмираме предоставя Университетът Kutztown в
сайтът
Codeаcademy. Пенсилвания също предлага Това беше само един кратък
Платформата Open Learn пък повече от 80 безплатни бизнес преглед
на
ресурсите
дава на бъдещите програмисти обучения онлайн.
онлайн, които са безплатни
свободен достъп до учебните
и могат да ни помогнат да
материали на Open University.
променим живота си. Той
Чужди езици
Занимаващите се с графичен
показва, че възможностите
дизайн могат да открият
DuoLingo е добър начин да за развитие и обучение пред
уроци по Photoshop, Illustrator,
научите нов език безплатно, нас са неограничени и само от
Dreamweaver, Flash, Premiere
докато помагате да се преведат желанието ни зависи до къде
Pro, Indesign и After Effects на
различни полезни интернет ще стигнем в стремежа си към
уебсайта Layers Magazine. Creстраници. BBC Languages също самоусъвършенстване.
ative Flow също съдържа над
предлага самоучител по чужди
950 уроци по Photoshop.
езици.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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Магистърската програма „Бизнес софтуер
и ERP платформи“ с отворен прием за
академичната 2021 / 2022 гoдина
„Бизнес софтуер и ERP
платформи“ е единствена
и уникална за България
магистърска програма, която
е изцяло фокусирана върху
бързо развиващия се сегмент
на системите за управление
на бизнеса. Тя е създадена от
образователната организация
ERP Academy в партньорство с
Висше училище по застраховане
и финанси (ВУЗФ). По време
на следването си студентите
получават знания както от
експерти в бранша, които
притежават богат практически
опит и знания, усвоени в
реална бизнес среда, така
и от утвърдени академици
с дългогодишен стаж в
образованието.
Студентите се запознават с
методологията на различните
платформи за управление на
бизнеса, получават възможност
да се докоснат до върхови
технологии и ноу-хау за тяхното
практическо управление и
прилагане в реална среда.

Партньори на ERP Academy са водещи български и
световни компании за бизнес
софтуер, както и експерти от
областта, които имат за цел
да подпомогнат подготовката
и обучението на кадри в
специфичния бранш на бизнес
софтуера от клас ERP, CRM и
BI, стимулирането на съвместни
инициативи с образователните
институции и популяризирането
на сектора като подходящо
място за кариерно развитие.

авторска
методология
на
преподаване, която основно
залага на модела „учене чрез
правене“.

Този начин на обучение развива
критичното и аналитичното
мислене, дава възможност за
откриване на силните страни
на студентите и провокира към
стремеж за постоянно развитие
на знанията. Студентите имат
възможност да работят с
различни бизнес софтуерни
решения, в които решават
Магистърската
програма реални бизнес казуси, като по
„Бизнес софтуер и ERP този начин успешно усвояват
важни знания и умения, които
платформи“ има разработена
могат да бъдат приложени в
практиката веднага.
За да кандидатствате в
магистърската програма е
необходимо
да
изпратите
CV на имейл адрес info@erpacademy.bg.
Представител
на организацията ще се
свърже с Вас допълнително за
насрочване на събеседване.
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Орбиталният телескоп
ДЖЕЙМС УЕБ -

новото космическо око на човечеството
Обсерваторията ще изучава образуването и еволюцията на галактиките,
ще търси първите обекти, сформирани след Големия взрив и ще се
вгледа по-добре в планетарните системи в далечния космос
Катя Димитрова

НАУКА

Двадесет

метров
космически апарат, тежащ шест
тона и половина, с впечатляващо
основно огледало със златно
покритие - това е Джеймс Уеб един проект, за който ще чуваме
все по-често в близко бъдеще.
След изстрелването си на 18
декември тази година, новият
космически телескоп не просто
ще замести добре познатия ни
Хъбъл, а и ще надгради неговите
постижения, помагайки ни да
опознаем Вселената много подобре.
Космическият
телескоп,
понякога
наричан
JWST
или
Webb,
представлява
орбитална
обсерватория,
която ще има значително поголеми възможности от своя
предшественик Хъбъл. Новият
апарат се отличава с подобрена
чувствителност и ще работи в
инфрачервения спектър, което
ще му позволи да изследва в
дълбочина образуването на
първите галактики, както и
да погледне през облаците
прах, виждайки звезди и други
обекти, прекалено стари и
прекалено отдалечени за да
бъдат наблюдавани с Хъбъл.
Телескопът е съвместен
проект на Американската
космическа агенция NASA,
Европейската
космическа
агенция ESA И Канадската
космическа
агенция
CSA.
Производители на космическия
апарат са компаниите Northrop
Grumman и Ball Aerospace &
Technologies.

		
Центърът за космически полети
на НАСА „Годард“ управлява
разработването му, а Научният
институт
за
космически
телескопи ще работи с него
след излитането в космоса.

Историята на проекта
Разработването
на
телескопа започва през 1996 г.,
като изпращането му в космоса
първоначално е планирано
за 2007 година. Отделеният
за целта бюджет тогава е 500
млн. щ. долара. Проектът обаче
премина през многобройни
забавяния и превишаване
на разходите. Стига се до
мащабен редизайн през 2005
г., а изграждането на JWST е
официално завършено в края
на 2016 година. След това
започва неговата обширна фаза
на тестване.
През март 2018 г.
NASA допълнително забави
изстрелването,
след
като
слънчевият щит на телескопа
се разкъса по време на тест.
Стартирането беше отложено
отново през юни 2018 г. след
препоръки на независим съвет.
Работата по интеграцията
и тестването на телескопа беше
спряна още веднъж през март
2020 г. поради пандемията от
Covid-19. След възобновяване на
дейностите от Американската
космическа агенция обявиха,
че датата на изстрелване е
отложена за 31 октомври 2021
година.
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Проблемите с ракетата-носител
Ariane 5 обаче заплашиха да
отложат събитието за ноември
или началото на декември тази
година.
В
крайна
сметка
очакваната обща стойност на
разработването на телескопа
през 2020 г. се увеличи до над
10 млрд. щ. долара или 20 пъти
над първоначалната сума. През
тази година обаче оценката
на разходите беше намалена
и в крайна сметка финалната
сума за целия проект възлиза
на 9.7 млрд. щ. долара, а
изстрелването се очаква на 18
декември.
Любопитна информация
е, че апаратът е кръстен на
Джеймс Е. Уеб, който ръководи
NASA по време на програмата
Apollo.

С какво се отличава
новият апарат?
Джеймс Уеб често се
нарича заместник на „Хъбъл“,
но учените предпочитат да го
наричат негов наследник. В
края на краищата, научните
му цели са мотивирани от
резултатите на „Хъбъл“. Някои
изследователи дори наричат
JWST „машина на времето“.
Както
вече
споменахме,
възможностите му не са
идентични с тези на неговия
предшественик. Джеймс Уеб ще
разглежда Вселената главно в
инфрачервения спектър, докато
Хъбъл я изучава предимно при

НАУКА
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оптични и ултравиолетови дължини на вълните се намира на 4,246 светлинни години от нас
(въпреки че има известни инфрачервени (толкова е разстоянието между Слънцето и найвъзможности).
близката до него звезда Проксима Кентавър),
ние го виждаме така, както е изглеждал преди
Освен това Джеймс Уеб притежава малко повече от четири години. Светлината
много по-голямо основно огледало от Хъбъл от по-отдалечените космически обекти, като
(диаметър 6.5 метра) и се смята за около далечни звезди и галактики, достига до нас за
100 пъти по-мощен. Тази по-голяма площ за още по-дълъг период и съответно ние виждаме
събиране на светлина означава, че той може не тяхното настоящо състояние, а начина, по
да надникне „по-назад във времето“, отколкото който са изглеждали преди стотици, хиляди и
предшественикът му е способен.
дори милиони светлинни години.
Ако не знаете, наблюдението на космоса
всъщност представлява буквално наблюдение
в миналото. Това е така, заради ограниченията
в скоростта на светлината и огромните
космически разстояния, които измерваме в
светлинни години, парсеци и други мерни
единици. Една светлинна година на практика
е разстоянието, което светлината изминава за
една година. Или с други думи, ако един обект

Друга специфика на телескопа Джеймс
Уеб е, че докато Хъбъл се намира на близка
орбита около Земята, той ще отстои на 1,5
милиона километра от родната планета някъде в точката на Лагранж L2.
Очакваната маса на JWST е около
половината от
тази на Хъбъл, но
основното му огледало, покрито със златно
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покритие
с
берилиев
рефлектор, ще има площ, над
шест пъти по-голяма от това
на предшественика си. Както
вече
споменахме,
новият
апарат е ориентиран към
инфрачервената астрономия,
но също така може да вижда и
видима светлина.

Какви са целите на
телескопа?
Джеймс Уеб има четири основни
цели - да търси светлина от
първите звезди и галактики,
които са се образували във
Вселената след Големия взрив,
да изучава образуването и
еволюцията на галактиките, да
позволи по-широко разбиране
за образуването на звездите и
планетарните системи, както
и да изучава по-подробно
екзопланетите.

Той ще помогне и за
картографиране на Вселената,
което също ще допринесе за
по-детайлното й изучаване.
Някои дори се надяват, че
телескопът ще даде отговор на
вечния въпрос „Сами ли сме“
и ще докаже, че извън Земята
съществуват други разумни
форми на живот.

Припомняме, че през последните
месеци легендарният телескоп
Хъбъл на няколко пъти спря
работа заради появили се
софтуерни и други проблеми.
Все по-честите ремонти са ясен
знак, че апаратът, започнал
работа през далечната вече
1990 г., приближава края на
експлоатационния си живот.

Изпращане в космоса и
очаквания

Надеждите на цялата научна
общественост са, че „Джеймс
Уеб“ не просто ще го замести,
а и ще надгради постигнатото,
отговаряйки на някои от
най-важните
въпроси
на
човечеството,
свързани
с
Вселената и нейния произход.

Изстрелването на апарата
ще бъде през декември, но
неговите научни операции ще
започнат през 2022 година.
През август 2021 г. NASA обяви,
че първата му задача съвсем
няма да е незначителна, а
именно - картографиране на
най-ранните структури във
Вселената.

НАУКА
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СИНТЕТИЧНАТА БИОЛОГИЯ
Можем ли да създадем живот чрез наука

Александър Александров
Много скоро човечеството Това
ще може да създава живи
организми от нежива материя, да
ги препрограмира, променяйки
техните характеристики, а в
по-далечно бъдеще – дори
да ги изпраща в цифров вид
по интернет. Или поне в това
са убедени редица учени,
занимаващи се с една все побързо развиващата се област от
науките за живота.

Добре дошли в странния
свят на синтетичната
биология,
в който животът вече може
да бъде продукт на научна
дейност, а вездесъщата ДНК
(Дезоксирибонуклеиновата
киселина) представлява своеобразен програмен език,
подлежащ на пренаписване.

е относително нова
мултидисциплинарна
сфера
на
изследвания,
която
обединява
елементи
от
молекулярната
биология,
биофизиката,
компютърните
науки,
биотехнологиите,
еволюционната биология и
много други научни области.
Целта на изследванията е
създаването на нови биологични
системи и части от такива или
преправяне на съществуващите,
не на последно място и с цел –
създаване на живот от неживата
материя. Всъщност първите
постижения в тази сфера,
граничеща с фантастиката,
вече са факт. А общият брой на
компаниите, които се занимават
с такива изследвания, вече
е от порядъка на стотици, в
десетки държави по света, като
пазарната им оценка надминава
няколко милиарда щ. долара.

Сред пионерите в тази
перспективна научна област
е самият Джей Крейг Вентър –
сочен за един от откривателите
на човешкия геном и за нещо
като рок звездата на генетиката
и биотехнологиите. Преди
единадесет години той

постигна важен пробив,
успявайки да създаде първата
синтетична клетка – бактерия,
на практика „разработена“
изцяло от нежива материя и
чиито геном също е изцяло
синтетичен. Тя се нарича Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0
и стана известна в научните
среди като първия изкуствено
създаден
жив
организъм.
Разбира се, при цялата
относителност на понятието
„жив“.

НАУКА
Мнозина са на мнение, че
днес сме на прага на истинска
революция в областта на
синтетичната биология. Налага
се въпросът: Как това ще
повлияе на обществото ни
и ще го промени? Ето някои
размисли за положителните и
отрицателни последствия от
нейното развитие.

Предимствата
на тази научна област са
неизброими. Създаването на
съвсем нови форми на живот
може да промени изцяло
земеделието и да спомогне
за появата на нови видове
хранителни продукти или за
по-ефективното
отглеждане
на традиционни такива. В
областта
на
медицината,
синтетичната биология би могла
да спомогне за откриването
на неизлечими до момента
болести, както и за различни
начини за подобряване на
човешкото тяло. Не на последно
място сред потенциалните
възможности в други области са
появата на нови строителни и
индустриални материали, нови
енергийни източници,
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на организми, способни да
разграждат пластмаса или
други замърсители и какво ли
още не.
Това обаче не е всичко.
Синтетичната биология би могла
да доведе до дигитализирането
на живота, превръщането на
един организъм в цифрова
информация и хипотетично
– дори изпращането му
по интернет на отдалечно
разстояние. Това би означавало,
че в по-далечно бъдеще
ще можем да си изпращаме
дигитало копие на определени
растителни или животински
видове в региони, където имат
нужда от тях. Или дори да ги
транспортираме до отдалечени
планети и звездни системи с
цел тераформирането им преди
те да бъдат заселени с хора.
Това обаче създава и далеч
по-мрачни
перспективи,
като например възможността
корпорации да притежават
интелектуалните права върху
един или друг организъм и да
получават заплащане за всяко
негово копие. С което съвсем
естествено стигаме и до

потенциалните заплахи
от синтетичната
биология.
В тази графа, освен евентуален
корпоративен контрол върху
форми на живот, влиза и
заплахата от създаването
на потенциално опасни нови
организми, които да бъдат
използвани като оръжие от
армията на някоя държава или
от терористични организации.
Друга възможност е компания
или
научна
лаборатория
да изгуби контрола върху
такива синтетични организми,
които не са били създадени
с военни цели, но биха могли
да предизвикат сериозна
катастрофа с локален или
глобален обхват. Освен това
тази научна област все още е
изключително нова и нямаме
представа как новосъздадените
организми биха повлияли на
екосистемите, в които попаднат.
Методът проба – грешка едва
ли е най-подходящ, когато
има риск да бъдат засегнати
естествени
хабитати
в
природата.
Дори и нищо да не се обърка
обаче синтетичната биология
създава редица чисто морално
– етични, философски и не на
последно място – регулаторни
предизвикателства.
Като
започнем от въпроса – какво
точно е живот и имаме ли
право ние да го създаваме,
намесвайки се в природните
закони.

ТЕХНОЛОГИИ
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Виртуалната реалност ли е бъдещето на
образованието?

Светлин Желев

Представете си, че в час по
история учениците могат не
само да изучават дадена битка
или друго важно историческо
събитие, а и да се пренесат
там с помощта на очила за
виртуална реалност или друг VR
интерфейс. А в час по география,
докато учат за особеностите на
дадена планина, пустиня или
море – да се озоват насред
предмета на изучаване. Урокът
би бил много по-запомнящ се,
нали?

В технологично отношение те
стават все по-лесно достъпни
и широкото им навлизане е
въпрос по-скоро на подходящи
приложения. Съвсем очаквано
първоначално
те
бяха
насочени към развлечението
и свободното време на
потребителите. От години
обаче VR и AR се включват
в редица сериозни проекти,
свързани с образованието. А
покрай пандемията и най-вече
дистанционното
обучение,
популярността им нарастна
още повече.

Виртуалната реалост (VR –
Virtual Reality) и добавената
реалност (AR – Augmented Reality) отдавна вече не са нещо,
което можем да видим само във
фантастичните филми.

Какво ни трябва, за да
учим чрез виртуална
реалност

Основните два компонента
– хардуер и софтуер са вече
налични. На пазара, дори в
момента, има много виртуални
класни стаи, които се използват
ежедневно и без наличието на
специални очила, осигуряващи
пълно потапяне в атмосферата.
В
момента
всяко
едно
училище или университет има
възможност да се възползва от
редица софтуерни приложения,
които събират на едно място
ученици и преподаватели.
За сега включването по този
начин
в
образователния
процес се извършва най-вече
през двуизмерни екрани, но
не са малко и решенията,
позволяващи
използването
на
триизмерна
виртуална
реалност. Занапред спокойно
можем да очакваме

ТЕХНОЛОГИИ
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живота на младежите, именно
виртуалната реалност е това,
което може да ги предпази
от
разсейването
между
допълнителни
екрани
в
VR успешно се преборва с помещенията, смартфони, умни
дефицита
на
вниманието, часовници и т.н.
Към
момента
хардуерът който е нарастващ проблем при
изглежда е основния фактор, учениците до 12 клас.
от който зависи колко бързо
технологията ще стане масова.
Преди
години
възпираща
роля играеше неговата цена.
Оборудването на един клас
със специални комплекти
(шлемове)
за
виртуална
реалност бе десетократно
по-скъпо. С времето това се
промени и в момента очила,
с които обучаваният да се
потопи в света на виртуалната
реалност, вече са с цената на
по-евтин лаптоп. На пазара се
развиха и не малко конкурентни
решения, които допълнително
повлияват на цената, а
прогнозите са в следващите
месеци и години технологията
да стане още по-достъпна и
широко използвана.
почти
всички
подобни
продукти на пазара да имат
и съвместимост с виртуална
и добавена реалност, както и
тези възможности да започнат
да се използват все по-често.

Обучаващите се се потапят
в това, което правят и имат
чувството, че са в класната стая,
където имат конкретна задача.

А какви са предимствата
Поставяйки шлемовете си за
Мозъкът на малките деца
на ученето чрез VR?
виртуалната реалност ученици е постоянно изложен на
По време на дистанционното
обучение, включително и в
България, един от най-големите
проблеми, посочени от специалистите, е невъзможността
за задържане на вниманието,
особено на по-малките ученици.
Според
изследванията
виртуалната и разширената
реалност помагат на учениците
да се съсредоточат по-добре.

стимулация от смартфони,
социални медии и интернет.
Въвеждането на разширената
реалност
и
виртуалната
реалност в образованието
може да се окаже възможно
решение за всички тези
проблеми. AR и VR технологиите
могат да направят лекциите
И противно на очакванията, и книгите по-завладяващи и
че по този начин технологиите интерактивни, което може да
твърде много навлизат в
намали разсейването.
и студенти са принудени да
участват в обучителния процес,
изключвайки всичко останало.
Това
според
специалисти
прави технологията особено
подходяща за работа с деца,
които имат различни нива на
психологически проблеми.

ТЕХНОЛОГИИ
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Развиване на меки
умения

Равен старт за всички
ученици

С виртуална реалност е
по-интересно

Използването на технологии за
виртуална и добавена реалност
спомагат за развитието на
т. нар. меки умения. В това
число влизат сътрудничество,
работа в екип и възможността
за решаване на проблеми чрез
общи усилия. Много важни
елементи, желани от повечето
модерни компании при търсене
на нови служители.

Самата
същност
на
технологията предполага всеки
един учащ да има равен достъп
до образователната среда.
Независимо къде се намира, с
нея ученик или студен винаги
ще има най-добрата гледна
точка. Всеки един учащ е в
центъра на внимание и не може
да бъде пренебрегнат в голяма
стая или аудитория.

Не на последно място –
младите хора приемат процеса
на обучение чрез използването
на нови VR технологии с доста
по-голям интерес. Той ги
изправя пред хиляди ресурси
с образователно съдържание и
несъмнено добавя стойност към
уроците, без значение каква е
темата.

Практиката показва, че новите
VR технологии помагат дори на
младежи с високо функциона лен аутизъм да се научат как
да работят, да говорят и да си
сътрудничат с връстниците си
в различни училищни условия,
давайки им свободата да
развиват меките си умения в
безопасна среда.

Същевременно, благодарение
на нея, ученици от по-бедни
региони могат да изследват
материя, която е недостъпна за
тях или да посетят „на живо“
места, които иначе е трудно да
видят.

Стимулирането на всички
осезания и забавният елемент,
който неизменно присъства в
приложенията за виртуална
реалност,
спомагат
за
повишаване мотивацията на
учениците и на техния интерес
към изучавания предмет.

ТЕХНОЛОГИИ
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В школите Logiscool ученици навлизат в
програмирането, докато се забавляват

Мария Иванова

Logiscool

е

международно
призната
школа
по
програмиране,
със
сертифицирана в Европа и
по света учебна програма и
методология за дигитално
образование на деца и юноши.
Образователната
система
на Logiscool има 3 основни
елемента:

Собствена образователна
платформа - Scoolcode,
чието основно предимство е
че комбинира визуалното (на
база блокчета) с „реалното“
(текстово) програмиране по
уникален начин и се адаптира
към възрастта и нивото на
познание на всеки един
ученик за разлика от най-често
използваните платформи като
Scratch, които са предназначени
за самообучение.

За учителите и директори на
образователни
институции
Многогодишна учебна
Logiscool предлага широк
програма,
спектър от услуги, възможности
за кооперация, партньорства и
която
отговаря
на
лицензи.
международните
стандарти,
съдържа над 800 урока,
Как днешните деца не просто
непрекъснато се надгражда
да консумират продуктите на
и развива, преведена е на 15
дигиталните технологии, а и
езика, доказана е от обучените
да ги създават - това е един
над 100,000 деца в 21 държави
от най-важните въпроси, върху
и дава истински знания, НО и е
които се фокусира екипът на
забавна за децата.
международната верига школи
по програмиране Logiscool. Тя
Портал на общността на вече присъства и в България с
школниците от цял свят - пет школи в София и Пловдив,
а стотици български ученици са
MyLogiscool,
минали през нейните курсове,
където те могат да споделят, ателиета и лагер-школи.
следват и харесват проекти на
други школници. В допълнение
тя
съдържа
множество
предизвикателства и игри,
сертификати и викторини,
програми, събития.

Много от тях дори вече са
разработили
първите
си
мобилни приложения, други
елементарни
софтуерни
програми или дизайнерски
проекти. При това - докато се
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организацията
и
забавляват - един елемент, Така
на
детското
който неизменно присъства в задържането
работата на школите Logiscool. внимание върху определена
тема се превръщат в едни от найТемата за развитието и големите предизвикателства на
съвремието ни. В тези условия
обучението на децата
се налага въпросът - как да
решим проблема интелигентно
и как правилно да оценим и да улесним процеса на
техния потенциал вълнува много обучение сред подрастващите,
родители, учители, училищни а и не само.
специалисти. И това е съвсем
естествено в дигиталния 21- От екипа на Logiscool споделят
ви век, когато всички ние сме мнението, че подготовката за
затрупани от информация. различните предизвикателства
Никога в историята децата на съвремието ни трябва да
не са имали по-добри и стартира още от ранно детство,
разнообразни възможности да когато
се учат и развиват, отколкото
днес. Същевременно обаче
естественото
никога

любопитство у децата
е в своите върхови
стойности.

усвояват нови знания като
чужди езици, дигитални умения
и др.
“Вече сме установили, че нашите
6-18 годишни школници могат
да овладеят всички области
на дигиталната грамотност във
вдъхновяваща среда, с млади
инструктори и забавна, богата
на успехи учебна програма.
Курсовете, ателиетата и лагершколите, които провеждаме,
имат за цел именно да
превърнат любопитството в
полезни знания, които ще дадат
на децата предимство за цял
живот” - споделя Ива Янкова,
съосновател на Logiscool Bulgaria.

Тя разкрива, че стимулирането
на естественото любопитство
у децата и превръщането му в
трайна любов към ученето през
То подтиква малчуганите към целия живот е широко застъпен
не
са
били
по-големи.
откривателство и търсене на метод в школите.
Източниците на информация
отговори за всичко неизвестно.
са хиляди, а поводите за
В същото време до настъпване Организирането на творчески
разконцентрация - още повече.
на юношеството децата с лекота ателиета е сред новите

предизвикателства пред
учебния процес

ТЕХНОЛОГИИ
образователни формати на
Logiscool, които са насочени
към
деца
и
младежи,
интересуващи се от изкуство, 3D
дизайн и създаване на мобилни
приложения. Те се провеждат
в неформална обстановка и са
вдъхновени от най-новите и
популярни теми в дигиталния
свят като 3D дизайна и
популярната
игра
Minecraft, която има огромен
образователен потенциал.
Освен, че акцентират на
любимите занимания на децата,
ателиета им позволяват да
развиват своята креативност,
докато учат и изпробват нови
неща по един лесен и забавен
начин. Учениците с интерес
към играта Minecraft имат
възможност да се присъединят
към Ателие Minecraft Modding.
То е подходящо за деца от
четвърти до осми клас. В него
те изучават как да създават
герои, обекти, атрибути и
други тънкости от популярния
виртуален свят.
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Една от основните мисии
на Logiscool е да направи
дигиталното
образование
по-достъпно за децата още
от ранна училищна възраст.
Инструкторите в нея споделят
мнението, че програмирането
развива
в
подрастващите
ключови умения на бъдещето
като критично и логично
мислене, както и умения за
разрешаване на проблеми.

Тя обобщава и кои са найважните качества, необходими
на днешните деца, за да са
успешни в бъдеще.

Сред тях са както любопитството,
дигиталната
грамотност,
емоционалната интелигентност
и креативността, така и
програмирането, което учи
децата да се изразяват
творчески, да организират
своите идеи, да решават
„Днес малко или много всяка проблеми и да развиват
професия става дигитална. логическото си мислене.
Разбира се, това не означава
всички да станат програмисти. Практиката
показва,
че
Ясно е, че не всеки млад човек докато програмират своите
иска или може да се занимава собствени игри, подрастващите
с това. По-важно е днешните се сблъскват с препятствия,
деца да бъдат любопитни и които ги насърчават да мислят
отворени към промените, да критично и ефективно, да
имат желание за придобиване откриват нови решения на
на нови знания и да бъдат проблеми, които са смятали за
креативни. А нашият екип се е нерешими.
посветил на това да им предаде
знанията и уменията, които
трябва да усвоят, за да бъдат
по-успешни и конкурентни в
бъдеще“ – допълва Ива Янкова.
Create.
Code.
Enjoy.
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ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО

Подгответе се за реализация в някои от най-иновативните
сектори на икономиката
Александър Александров
Бързото

развитие на технологиите
променя всичко около нас и налага нуждата
от нови познания, нови видове работа и
реализация. Все по-често чуваме максимата,
че когато пораснат, днешните ученици ще имат
професии, които днес все още не са възникнали.
Изкуствен интелект, блокчейн, 3D принтери,
нанотехнологии, синтетична биология – можем
само да гадаем какви кадри ще трябват в тези
бързо – развиващи се области след пет или десет
години. Все пак ето четири нови професии, които
вече съществуват и предстои да се развиват все
по-динамично.

Оператор на 3D принтер
Тези машини, които създават реални
триизмерни обекти чрез процес, наподобяващ

принтиране, вече навлизат в живота
ни. У нас вече има над 1000 такива принтера
и броят им се увеличава бързо. На лице са и
професионални обучения за работата с такива
машини, които са достъпни и в България.

Пилот на летящ дрон
От началото на 2020 г. влезе в сила новата
регулация за този тип летателни обекти в
България – заедно със съответните изисквания
за тяхната големина, обхват, както и за
сертификацията на пилоти. У нас вече се
провеждат обучения за пилоти, а организации
като Обединено дрон общество развиват
сектора. Тепърва предстои той да предлага все
повече възможности за реализация.

ТЕХНОЛОГИИ
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Блокчейн специалист

Big Data консултант

Блокчейн
е
отворена
безплатна
технология, на която е базиран биткоин и
останалите криптовалути. Но тя може много
повече от самите криптовалути. Може да бъде
в основата на различни децентрализирани и
напълно прозрачни платформи – за управление
на недвижими имоти, на фирмени документи,
за проследяване на продукти, за доказване на
идентичност и дори за електронно гласуване.
У нас вече се появи първата блокчейн
магистратура, макар и за кратко. Образованието
или неформалното обучение в сферата може да
ви даде подготовка за управление на големи
блокчейн проекти, както и за работа в множество
компании, които търсят такива специалисти.

Технологиите за обработка на големи
масиви от данни (т.нар. Big Data) позволяват
на институции и частни компании да извличат
знания и добавена стойност от данните, които
се събират посредством всевъзможни системи
и сензори. Това може да помогне примерно на
една община да реши в кои дни да забрани
навлизането на автомобили в центъра, защото
замърсяването е по-голямо. Полицията може
да прецени как да разпредели своите патрули
на база на статистиката за престъпленията,
а бизнесът – да продава по-ефективно.
Възможностите са огромни и съответно търсенето
на Big Data специалисти се увеличава с бързи
темпове напоследък.
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Полезни мобилни приложения за учене
Мобилният телефон днес е постоянно в

ръцете ни, а в градския транспорт да видим
млад човек, който не е забол очи в него, е поскоро рядкост. Колко от тези младежи обаче
осъзнават, че смартфонът им може да бъде не
само за забавление, а и добър инструмент за
подобряване или затвърждаване на техните
знания? За да докажем това, ви представяме
четири мобилни приложения, с които ученето
става по-лесно.
Мария Иванова

Udemy

Duolingo
Duolingo е популярна платформа за
изучаване на чужди езици с над 500 милиона
потребители. Приложението е напълно
безплатно за желаещите да научат чужд
език, като създателите му планират да пуснат
и апликация за преподаване на математика.
Едно от най-големите предимства на Duolingo е персонализираното преживяване, което
всеки потребител получва. Уроците в него
са индивидуални и се формират на базата
на предишния опит на потребителя или на
базата на данни, събрани от останалите
използващи приложението.

Worddio
Worddio е българско приложение за пасивно
учене на думи, познато в целия свят. То
съдържа над 270 хиляди аудио записа на
34 езика, направени от нейтив спикъри.
Апликацията позволява на потребителите си
да изучават нови думи в движение, без дори
да се налага да докосват телефона си. Само
за една година на пазара тя вече има над
600 инсталации от над 170 държави в света.

Udemy е популярна уеб платформа за обучение
по всевъзможни теми - от програмиране,
през математика, биология, бойни изкуства
и какво ли още не. Приложението на
едноименната платформа ви дава достъп в
движение до хилядите курсове в нея. Сред
тях има области като финанси, маркетинг,
предприемачество, здраве и фитнес, език
и много други. За онези, които обогатяват
знанията си в движение, Udemy има режим
"Само аудио". В приложението могат да се
намерят както безплатни, така и платени
курсове.

Photomath
Photomath e много любопитна мобилна
апликация, която помага при решаването на
задачи по математика. Всичко, което трябва
да направите, е да насочите камерата на
смартфона към задачата и приложението ще
разпознае написаното и ще посочи верния
отговор. Нещо повече - то дори ще обясни
процеса стъпка по стъпка, за да може всеки
да разбере как се е стигнало до крайния
резултат. В добавка - чрез Photomath могат
да се създават интерактивни графики за
допълнително онагледяване на решението. И
всичко това може да се случи без наличието
на интернет връзка.

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ
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Звездата от Star Trek Уилям
Шатнър полетя в космоса

Британски съд реши:
Изкуствен интелект не може
да създава патенти
Апелативният
съд
на
Обединеното
кралство
се
произнесе по дело, свързано с
интелектуалната собственост
и
изкуствения
интелект.
Решението е по дело срещу
д-р Стивън Талер, който през
2018 г. подава две заявки за
патент. В документите той не
посочва себе си като създател
на изобретенията, а иска
патента да бъде предоставен
на “машината за творчество”.

90-годишният
актьор
от
научно-фантастичния сериал
Star Trek Уилям Шатнър стана
най-възрастния човек, полетял
в космоса. Той и още трима
космически туристи се качиха
на борда на кораба, построен от
компания Blue Origin на Джеф
Безос.
Компанията изстреля кораба
“Ню Шепард” с четиримата
пътници на борда на 13
октомври. Полетът им продължи
около десет минути, а корабът
се издигна на височина от
около 106 км. над Земята.
Шатнър изигра героя от Star
Trek капитан Джеймс Т. Кърк
през 1960-те години и скоро се
превърна в научнофантастична
икона.

Това е вторият пилотиран
полет с космически туристи на
компанията. Първият се състоя
Службата за интелектуална през юли, когато магнатът Безос,
собственост обаче настоява, заедно с брат си, полетяха в
че трябва да се посочи реално космоса.
лице в заявлението. В отговор
Д-р Талер завежда дело във Вижте още: PixelMedia.bg
Висшия съд на Великобритания,
който се произнася срещу него.
“Само човек може да има права.
Машината не може. Патентът е
законово право и може да бъде
предоставен само на хора” –
мотивира решението си съдията
Елизабет Лаинг.
Вижте още: PixelMedia.bg

ЕП иска забрана за
разпознаването на лица на
обществени места
Европейският парламент (ЕП)
призова законодателите в
Европейския съюз (ЕС) да
забранят
автоматизираното
разпознаване на лица в
публичните пространства и
да въведат строги предпазни
мерки за използването на
изкуствен интелект от страна
на полицията.
Според
евродепутатите,
гражданите могат да бъдат
наблюдавани само, когато са
заподозрени в престъпление.
Те твърдят, че при включването
на изкуствен интелект в
тази дейност са необходими
както човешки надзор, така
и правна защита. Според тях,
„алгоритмите трябва да бъдат
прозрачни,
проследими
и
достатъчно документирани“.
В допълнение – евродепутатите
призоваха длъжностните лица
на ЕС да забранят частни бази
данни за разпознаване на лица
като Clearview AI.
Вижте още: PixelMedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ
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Нараства интересът към
образователните лаптопи
Chromebook

Създадоха роботизиран
екзоскелет, който се
трансформира в скутер
Японската компания Panasonic
Atoun представи роботизиран
екзоскелет, който може да
се трансформира в скутер.
Иновативното приспособление,
наречено Koma 1.5, може да се
движи, да изкачва стълби и да
пренася тежки товари.
Koma 1.5 работи в два режим.
В първия режим притежателят
му може да стъпи на две малки
платформи,
наподобяващи
електрическа тротинетка за
два крака, за да се придвижва.
Във втория – може да се
качва и да слиза по стъпала.
Според официалната страница
на продукта роботизираният
екзоскелет може също да
открива и избягва препятствия.
Koma 1.5 може да бъде много
полезен за складови работници,
които ежедневно пренасят
тежки товари, изминавайки
понякога големи разстояния.
Вижте видео: PixelMedia.bg

Увеличава се интересът към
образователните
преносими
компютри Chromebook от страна
на родители и към началото на
тази учебна година вече над
200 родители у нас са закупили
такива устройства за своите
деца. Това съобщиха от Центъра
Първи полет на летящ
за творческо обучение, който
състезателен автомобил
е официален представител на
образователните лаптопи за
Първият летящ състезателен
България.
автомобил в света направи
своето издигане в небето.
Поради нарастващия интерес
Събитието може да постави
към устройствата и очакванията
началото на напълно нов вид
за увеличаване на търсенето,
състезателна лига от типа на
вече функционира напълно
Формула 1, само че във въздуха.
обновен електронен магазин
– chromebook.bg/shop. В него
През февруари австралийският
образователните
ноутбуци
стартъп
Alauda
Racing
могат да бъдат разгледани
представи Airspeeder Mk3 –
детайлно като външен вид и
луксозен летящ автомобил,
технически параметри, както и
подобен на безпилотен самолет.
закупени изцяло онлайн.
Сега компанията разпространи
видео, в който с показва как
Chromebook са специално
Mk3 излита за първи път.
създадени
за
учене
и
имат за цел да направят
В клипа се вижда как
дигиталната трансформация
квадрокоптерът излита с лекота
на образованието достъпна за
и прави няколко обиколки
всички.
над пустинен пейзаж в Южна
Австралия. Устройството е
създадено с цел да се състезава
в турнира EXA, предназначен за
безпилотни летящи автомобили.
Airspeeder Mk3 е проектиран
да работи и с пилот на борда
си. Той може да излети с
80-килограмов товар на борда.
Вижте видео: PixelMedia.bg

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
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Как гражданската инициатива „Подарете
книга“ прави света по-добър
Катя Димитрова

Всичко започва с подаряване на
няколко книги

Докато повечето от нас прекарват уикендите
си, вършейки битовизми или мързелувайки,
една група от млади хора се среща с
деца, лишени от родителска грижа, за да
им помогне да имат по-добро бъдеще.
Доброволците не просто се сприятелят с тези
малчугани - те подпомагат образованието
им, предоставят им менторската си подкрепа
и ги наставляват по пътя към избор на
професия. Така изоставените от родителите
си деца получават шанс за истински
пълноценен живот след напускането на
институциите и смело поемат по пътя като
изградени вече личности. Това е самата
реалност и тя съществува, благодарение на
гражданската инициатива “Подарете книга”.

Инициативата стартира преди повече от десет

години с посещения в домове за деца, лишени
от родителска грижа. Както подсказва името на
фондацията, тези посещения из цялата страната
са били с идеята да се подаряват книги на
малчуганите. Много скоро обаче основателката ѝ
Благовеста Пугьова забелязва, че това, от което
наистина се нуждаят тези деца, е приятелство и
подкрепа.

Коя е Благовеста Пугьова?
Както вече казахме, идеята и фондацията са
дело на Благовеста Пугьова, която спокойно може
да бъде наречена един от най-вдъхновяващите
примери за доброволчество в България. А благото
ѝ име явно не е никаква случайност.
Тя е родена през 1987 г. в Благоевград. Завършила
е финанси в УНСС и данъчно право в Лондонското
училище по икономика и политически науки.
Отказва се от престижна работа в английската
столица, за да остане в България.

Така целта на всеки един доброволец се превръща
в нещо по-голямо - да стане приятел на поне
едно дете. Нещо повече, всеки от доброволците
се стреми към такива отношения, така че дори
фондацията утре да изчезне, с децата да останат
Заради инициативата „Подари книга“, Пугьова
приятели.
печели през годините различни отличия като
“Ние не събираме книги, а събираме хора, които „Човек на годината” на Българския хелзинкски
да подарят книги на децата в домовете, защото комитет (БХК), награда „Принос за свободата“
и хората, и книгите са важни“ - отбелязват от на Move.BG, номинация за „Жена на годината“ и
фондацията. „Подари време!“, призовават още много други.
оттам.

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Самата тя пише поезия от години, като първата
ѝ книга „Утре в 10 на Луната“, публикувана от
издателство „Жанет 45“, я превръща в един от
най-популярните млади съвременни поети в
страната.
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лишени от родителски грижи в центрове от
цялата страна.

По този начин тя служи като медиатор между
децата, настанени в институции и доброволците,
които са готови да дарят частица от времето си,
Едно от нещата, които най-много тревожи за да станат техни приятели.
Благовеста, е, че в страната ни няма адекватен
закон за доброволчеството. Въпреки всичко тя Посещенията в домове съвсем естествено
не се отказва от своята мисия и продължава да прерастват в следващата инициатива - Училище
отдава време на децата в нужда, дори и след като за работа. В нейните рамки вече няколко
вече е майка, а създадената от нея организация години деца от домове в цялата страна се
отдавна разполага с голям екип съмишленици.
събират в София, където ментори и партньори
на “Подарете книга” ги обучават на различни
Постиженията на „Подарете книга“ професии - от готварство и сервитьорство, до
разработка на WordPress сайтове и много други.
до момента
През инициативата вече са преминали десетки
български деца.
Към днешна дата инициативата е все поразпознаваема у нас и се радва на огромен Разбира се, посещенията продължават, но
интерес. Мрежата от доброволци, които напоследък са по-малко, поради пандемията
подаряват книги и приятелство на деца, лишени от Covid-19 и изискванията за социално
от родителска грижа, сега е една от най-големите дистанциране. “Училище за работа” също е
у нас с над 150 участници всеки месец (преди отменено вече втора година. От организацията
настъпването на пандемията и свързаните с нея наблягат и на стипендиите за младежите,
ограничения). Фондацията вече от десетилетие поощрявайки тяхното образование и поработи с деца,
нататъшна реализация.

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
Програма „Стипендията“
Нуждата от програма „Стипендията“ си проличава
още повече по време на глобалната здравна
криза, тъй като при малчуганите в социалните
домове онлайн обучението е тромаво, а понякога
дори и невъзможно. Тези деца винаги са били
във висок риск от изпадане от образователната
система, а настоящата ситуация може още повече
да задълбочи тези дефицити.
Паричните помощи с образователни цели са на
стойност 100 лева и са предназначени за деца
от 8 до 18 години. Всяко дете може да си избере
някаква цел от предварително зададен списък с
идеи, като има доброволец, който служи за негов
ментор и който трябва да помогне с постигането на
задачата. Разбира се, съвсем не е задължително
да се използва списъкът, а всеки сам може да
избере задачата, която го мотивира в зависимост
от силните и не толкова силните си страни.
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Как „Подарете книга“ прави света
по-добър
Децата в институциите, които доброволците
посещават, имат нужда не само от книги, а от
реализация - защото рано или късно напускат
домовете. И тогава те могат да станат част от
проблема или част от решението. И най-вече
имат нужда от познати, човешки отношения и
ролеви модели, за да се интегрират в обществото
и да живеят пълноценно.
Именно за това работи както фондацията, така и
хората, които подаряват времето си. Те искат да
са част от решението. Инициативата не запълва
свободните часове на подрастващите, а ги
ангажира с приятелство, с подкрепа, с насоки,
които могат да бъдат полезни в бъдещето им.

По този начин лишените от родителска грижа,
въпреки всички трудности, с които трябва да
се справят, имат реален шанс за постигането на
Не е задължително също детето да е отличник
живота, за който са мечтали.
на випуска, а се изисква само силно желание и
мотивация, която да му помогне да се изправи
срещу предизвикателството и да го постигне в
А те го заслужават.
съответния срок.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Българската компания DevriX

вече е сред водещите WordPress агенции в света
Това е историята на
една гъвкава ИТ фирма,
която залага активно на
отворената екосистема
около WordPress и
вече има световна
разпознаваемост в този
сегмент 				
					
Александър Александров

Каква

е рецептата за успех,
според
Марио
Пешев?
Създаване на иновативен
бизнес, като част от глобална
екосистема с отворен код, силен
фокус и експертиза в своето
поле на дейност и непрекъснато
доразвиване на екипа.
Марио е дългогодишен ИТ
специалист,
участвал
в
множество
проекти
като
фрийленсър и същевременно
– обучител в сферата на
изработката
на
сайтове,
сигурността и други области.
Дълги години работи като
самонает специалист, докато не
създава своята фирма

DevriX, която се специализира
Да заложиш на силна
в разработката на WordPress
глобална екосистема
проекти. Днес тя е в Топ 20 на
най-добрите WordPress агенции
WordPress e платформа с
в световен мащаб и това е само
отворен код за изработка на
една от десетките й награди и
уебсайтове, която е напълно
челни позиции в класации.
безплатна и свободно достъпна.

Фокус върху
чуждестранния пазар
От самото начало Марио Пешев
се насочва към клиенти от САЩ,
Западна Европа, Австралия
и други страни по света. Това
дава устойчивост на бизнеса
му, както и възможност да
си създаде име и да стане
разпознаваем в международен
план.

Днес това е най-популярната
CMS система и на всеки две
минути в света се появява
още един нов сайт, създаден
на нея. През годините около
нея е възникнала огромна
екосистема от функционални
модули, наречени плъгини
(разширения), както и теми
(шаблони). Те се създават от
отделни програмисти или цели
екипи и компании като DevriX.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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Пример за потенциала на
предприемачеството
Макар и да не работи за

Много от тези плъгини са
безплатни, а други се предлагат
срещу относително малка сума
пари – от порядъка на 10 – 100 щ.
долара. Всичко това увеличава
стойността на WordPress и я
прави предпочитана платформа
за изработка на сайтове, която
днес държи над 40% от всички
уебсайтове по света.

Да създадеш от нулата бизнес,
който да влезе в топ 20 на света
в своя бранш – какъв по-добър
пример, че успехът е постижим
и то по пътя на иновациите и
познанието, а не на далавери и
залоупотреби.

Българският ИТ бранш е пълен
с подобни примери на успешни
компании, разпознаваеми на
международния пазар. Малко от
тях обаче са тръгнали буквално
от един човек и са стигнали
DevriX
подкрепя
активно до един от водещите играчи в
развитието на платформата и световен мащаб като DevriX.
екосистемата около нея. Екипът
на българската компания е
разработил общо 500 къстъм
плъгина за клиенти, както и 50
плъгина с отворен код, достъпни
за използване от всеки желаещ.
Интегрирал е и 86 API-та на
трети страни в свои проекти и
е разработил девет SaaS (Software as a Service) платформи.

български
клиенти,
днес
дружеството е сред водещите
уеб агенции в страната с
множество големи клиенти от
САЩ и Западна Европа. Сред
тях има редица мащабни и
комплексни проекти със сложна
функционалност и стотици
милиони месечни потребители.
Така с работата си, екипът на
дружеството показва също,
че WordPress далеч не е само
платформа за малки сайтове и
блогове, а може да се използва
и за много по-мащабни проекти.
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Инфлуенсърите и влогърите - новите любимци
на младото поколение
Мария Иванова
популярност, а не рядко и
богатство.

Вие

може и да не сте
чували за Aethelthryth, Gabinka или Gothika, но ако някой
от тях се разходи из един
столичен мол или булевард,
най-вероятно десетки деца
ще го разпознаят и ще поискат
да се снимат с него. Нещо, на
което е по-малко вероятно да
станем свидетели при голяма
част от често появяващите
се на телевизионния екран
популярни лица. Кои са тези
нови звезди със странни
наименования и защо днешните
младежи са толкова луднали по
тях?

Добре дошли в странния
свят на инфлуенсърите
Кои са те? Талантливи млади
хора, които трупат стотици
хиляди
последователи
в
социалните мрежи с всяко свое
действие онлайн.

Споделяйки забавни клипчета в
интернет, инфлуенсърите бързо
се превръщат в любимци на
младото поколение и лидери
на мнение в дигиталните
платформи.

Ново поколение
самоизградени звезди
За
разлика
от
традиционните артисти, певци
и телевизионни водещи, зад
които стои цялата машина
на шоу бизнеса с нейните
продуценти, екипи и големи
компании, а не рядко - и много
пари, инфлуенсърството е
ново явление, което е напълно
самоизградено и независимо.
Повечето
популярни
в
социалните
мрежи
лица
всъщност са просто талантливи
младежи, често разполагащи
само с телефон или лаптоп. Но
откриват начина да са забавни
на аудиторията, което им носи

В
България
има
инфлуенсъри
със
стотици
хиляди последователи, а някои
от тях достигат и милион.
Колегите им по света печелят от
тази дейност милиони долари
месечно. Това се дължи на
факта, че през последните
години все повече бизнеси
припознаха
инфлуенсър
маркетинга като ефективен
начин за популяризиране на
марката и увеличаване на
продажбите си.

Огромно влияние сред
младежите
Браншът
постепенно
се разви и се превърна във
водеща тенденция, която днес
ни залива от всички социални
мрежи и уеб канали. Освен за
рекламиране на стоки и услуги,
инфлуенсърите имат огромно
влияние сред последователите
си при оформяне на техните
обществени
и
културни
възгледи. Затова и не е
пресилено да кажем, че всеки
учител и родител е важно да
е запознат с това явление,
ако иска да разбира истински
децата. Преди да ви разкажем
за някои от най-популярните
сред тях, нека обясним
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КУЛТУРА
каква е разликата между
стриймър, инфлуенсър и
стриймър.
Стриймърът е човек,
който излъчва на живо в
платформи като Facebook,
Twitch, YouTube и др. Понятието
ютюбър се свързва с човек, който
споделя видеоклипове, найчесто в YouTube. Инфлуенсърът
е човек, който има много
последователи в социалните
мрежи и влияе на общественото
мнение и нагласи. Ютюбърите и
стриимърите често са считани
за инфлуенсъри.

Той е бивш професионален
играч на Yu-Gi-Oh, аматьор
със завидни умения на League
of Legends, често играе и
популярни игри като Minecraft, GTA V и други. Aethelthryth изгражда себе си с
упорита работа в продължение
на години. Днес той е едно от
най-разпознаваемите лица в
областта на гейминга у нас.

Gabinka

Габриела Балева от
Пловдив е едно от малкото
момичета геймъри в България,
но и едно от най-забележимите
в световен мащаб. Освен със
своите Facebook и YouTube
А ето и някои от най- стриймове и видеа как играе
популярните сред тях:
GTA V, Minecraft, The Sims 4 и
др., Gabinka създава и влогове
Емил Конрад
с полезни съвети за красота и
мода.
Първият известен влогър
у нас е Емил Конрад, който
Gothika
събира хиляди фенове през
годините. Той е и един от найТова е Евгени Николов
разпознаваемите
български на 27 г. от град Пловдив. Той
инфлуенсъри, лесно грабващ е един от първите ютюбъри и
вниманието
на
зрителите стриймъри в България. Запален
със своите забавни видеа. по видеоигрите от дете, днес
Преобразяването в различни Gothika успява да ги превърне в
интересни образи, както и свое основно занимание. Освен
фокусирането върху актуални с редовни излъчвания как
теми от ежедневието са най- играе актуални гейм заглавия,
характерни за неговия стил.
каналите му са пълни с ревюта

Тодоров, който е и стриймър и
фен на игрите Dota 2, GeoGuessr
и Total War. В социалните мрежи
популярността му се дължи на
комедийната YouTube поредица
„Петък точно в пет“. В края на
2019 г. се ражда и проекта Kitо
Gaming, който представлява
смесица между стрийминг на
игри и забавно токшоу. В него
Китодар кани за свои гости
интересни личности, с които
играе и дискутира актуални
теми.
Инфлуенсърите
и
влогърите не само са едни
от най-популярните лица в
мрежата, а и онези, чието мнение
влияе
върху
поведението
на децата и младежите у
нас. Виртуалният свят заема
огромно място в ежедневието
на тийнейджърите днес, а
видеоклиповете на любимите
им интернет звезди, са сред
нещата, които ги вдъхновяват.

на нови игри и хардуерни
Ето защо за техните
Aethelthryth
продукти. Последователите му
помнят и завладяващото му родители, учители и възпитатели
Aethelthryth е един участие в уеб сериала Viral.
е от ключово значение да имат
от най-популярните гейминг
представа за това явление, с
стриймъри в България. Неговото
какво то вълнува младежите
Китодар Тодоров
истинско име е Преслав Иванов
и как може да повлияе на
от София.
на
техните
Може и да е изненадващо за изграждането
възгледи и мироглед.
мнозина, но актьорът Китодар

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
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Пет метода за подобряване на паметта

Марлена Пенчева

Представете си, че можете да запаметявате
без усилия всичко, което искате и то – за броени
минути. От обикновени списъци с покупки,
през важни дати, до уроци, научни статии
или други полезни знания. Макар и да звучи
като фантастика, подобно умение всъщност е
напълно реално и не е въпрос на притежаването
на феноменална памет, а на достъпни техники,
които всеки от нас може да усвои.
В наши дни малко щастливци могат да се
похвалят с перфектна памет. Днес всички имат
лесен достъп до огромна информационна база
в интернет, но все по-трудно се помнят важните
факти в претовареното с новини ежедневие.
Налага се въпросът: Как да си помогнем за
подреждането на наличните знания в ума ни и
придобиването на нови? Тази статия е именно
за това и в нея ще ви разкрием пет метода, с
чиято помощ можем лесно и бързо да тренираме
паметта си, повишавайки нейната ефективо.

Дворец на спомените
Техниката за запаметяване „Дворец на
спомените“ е считана за една от най-ефективните
за поддържане на добра памет. Например, ако
се затруднявате да запомните поредността на
планетите в Слънчевата система, визуализирайте
ги последователно спрямо подредбата на
кухненските уреди и мебели във вашия дом –
започвате с печката – Меркурий, до нея е мивката
– Венера, след това е хладилникът – Земята…
докато стигнете до кухненската маса, която ще
се асоциира с Нептун. Звучи доста елементарно,
нали?
Методът обаче изисква да се прилага известно
време, преди мозъкът да се научи и започне
да дава резултати. Според изследователи са
необходими шест седмици, за да се покаже
пълният потенциал на тази техника.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
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експерт по образование Тони Бюзан. Според
него този метод работи, защото имитира начина,
по който мозъкът организира и съхранява нова
информация.
Комбинацията от думи и снимки улеснява
запаметяването повече, отколкото ако е само с
думи. Дори картинките в диаграмата да не са
перфектни, това ще направи ученето по-забавно.
Вземете празен лист хартия и направете първия
си опит:

Мисловни карти

• Започнете диаграмата в средата на листа със
снимка или конкретна дума на основната идея и
я оградете
• Около централната тема напишете с различни
цветове най-важните неща, които са свързани с
нея
• Отделните елементи на диаграмата свържете
с различно извити, а не прави линии. Мозъкът
възприема това за по-интересно и го запомня
по-бързо
• Използвайте повече снимки или рисунки
• Думите трябва да бъдат написани с ясни и
лесни за четене печатни букви.

Методът „Мисловна карта” е един от найлесните начини за организация и запомняне
на нови идеи и информация. Според различни
източници в интернет, повече от 280 млн. души
по света прилагат тази техника. Тя работи чрез
съставяне на диаграма със снимки, различни
цветове и ключови думи, произлизащи от една
основна тема. Така сложната идея се анализира
и запомня по визуален начин. Може и просто да Проявете креативност и направете свои собствени
си нарисуваме мисловна карта, за предпочитане мисловни карти, не изтегляйте от интернет.
използвайки повече цветове и по-разнообразни Използвайте хартия и цветни химикалки вместо
специализиран софтуер за компютри. Картата
форми.
трябва да съответства на начина, по който всеки
В случая се използва това, че мозъкът приема уникален мозък организира информацията.
и обработва всяка нова информация като прави Добрата визуализация помага за по-добро и
връзка с вече запомнена такава. А когато се ефективно учене.
добави общ цвят или дума между новата и
старата информация, запомнянето става много
лесно.

Ръкописно писане

Освен това мисловните карти стимулират
едновременно и двете полукълба на мозъка,
защото комбинират логическо мислене и
креативност. Именно затова се използват повече
цветове, както и извити форми, кръгове и т.н.

Ако искате да тренирате мозъка си да помни повече
и да учи по-лесно, оставете смартфона и лаптопа
и вземете химикалка. В нашия технологичен свят
ръкописното писане постепенно изчезва. Ако ни
се наложи да попълним някой документ, сякаш
сме забравили как се държи химикал.

Терминът „Мисловна карта“ е създаден през 70- Писането на ръка има доста общо с рисуването
те години на миналия век от британския
и образното възприемане на информацията,

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

докато при писане на клавиатура използваме
повече логическата част на мозъка. Това е
основен метод за развитие на познавателните
умения на децата. Не е случайно, че в началото на
училищното обучение се набляга изключително
на многократното ръкописно изписване на букви
и цифри като доказан способ за запомняне на
нова информация.

Моцарт ефект
„Ефектът на Моцарт” като фраза се появява
в началото на 90-те години на миналия век
с твърдението, че слушането на музиката на
гениалния композитор по време на работа
или учене подобрява когнитивните умения и
повишава нивата на концентрация. Въпреки
краткотрайния ефект на отчетените резултати,
методът става доста популярен.
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Фото четене
Фото четенето (Photo Reading) е разработена от
психолога Пол Шийли система за бързо четене, в
основата на която са работата на подсъзнанието
и не на последно място откритията за креативно
учене на проф. д-р Георги Лозанов.
Учим се да четем, като повтаряме на глас думите.
След време започваме да четем наум и пак
повтаряме всяка една дума, като по този начин
ограничаваме скоростта на четене.

При фото четенето човек трябва да се научи да
прави подсъзнателно „снимка” на съдържанието
и да го запамети. Правим това постоянно, като
запомняме средата около нас само с един поглед.
Именно на това умение се базира фото четенето
– информацията се вижда и запазва, след което
при нужда се използва. Това става с помощта на
упражнения - като четене на книга, докато се
Следващи проучвания доказват, че всъщност брои до 100. В началото е трудно постижимо, но с
въздействието се получава не от това, че повече усилия резултатът е удивителен.
музиката е на Моцарт, а от това, че тя доставя
удоволствие на слушателя. Със същия успех Усвояването на знания е много индивидуално
мозъкът може да реагира на всяка мелодия в - различните техники за подобряване на
зависимост от личните предпочитания. Дори да паметта обикновено работят за различни хора и
няма категорични доводи, че музиката помага стратегиите, които помагат на едни, може да не са
за подобряване на паметта, със сигурност ще толкова ефективни за други. Усъвършенствайте
допринесе възприемането на нови знания да постоянно уменията си за учене - мозъкът има
става в приятна среда.
нужда от упражнения, за да работи добре.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
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СТИГА С ТЕЗИ CV-ТА
Няколко съвета за това как да хакнем
автобиографията си за работа
Александър Александров
Проблемът е, че от другата страна на
тази комуникация стоят HR специалисти и
ръководители на фирми, през чиито ръце са
преминали хиляди такива CV документи и
буквално им е писнало от едни и същи повтарящи
се фрази в тях. За да ги накарате да изберат точно
вашата автобиография и поне да ви извикат на
интервю, е от ключово значение да се откроите.
Когато правим първите си стъпки на Ето някои идеи как може да стане това.
пазара на труда – често още като ученик или
Компютърните умения
студент, е нормално да нямаме много материал
за CV-то си. Затова и много младежи залагат на
формалните изречения, взаимствани от примерни
В наши дни стават все по-важни за
автобиографии, достъпни в интернет, както и на почти всеки бизнес. Добрата новина е, че
самата форма на представяне на информацията, ако сте млад човек, вие вероятно сте на „ти“ с
с което да покажат, че поне са се постарали.
новите технологии. Затова е странно, че стотици
кандидатстващи за работа продължават да
добавят в CV-то си просто: владея Windows, Word,

Притежавам

добри комуникационни
умения, способност за работа в екип, владея
Windows, Word и Excel, владея Internet??!? Това
са все заучени фрази, които повечето от нас са
виждали в автобиографиите на кандидати за
работа, а мнозина и са ги използвали в своите
CV-та.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
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Excel, Internet. Това е фраза, която е престанала
Меки умения
да е актуална още преди 20 години и освен това,
най-често не е вярна.
Вместо просто да копи-пействате в CV-то си
заучените фрази като: добри комуникационни
Какво му владеете на Word – можете да напишете способности, мотивация за развитие, навици
текст на него? Ами Excel – една изключително за придобиване на нови знания и способност
комплексна офисна програма, от която огромният за работа в екип, дайте реални примери, че ги
брой кандидатстващи за работа изобщо си нямат владеете. Ако сте ръководили например интересни
понятие. А какво му владеете на Интернет???
проекти в училище, в които комуникацията между
членовете на екипа е била от важно значение,
Вместо тези безсмислици, изкопирани в хиляди можете да включите това в биографията. Дори
автобиографии, можете да добавите десетки и избора ви за капитан на училищния отбор по
наистина полезни неща, които да покажат, футбол или друг спорт може да бъде споменат
че дигиталният свят не ви е чужд. Споменете като пример за лидерски качества, ако няма
например, ако сте работили с WordPress, Joom- какво друго.
la или друга CMS система, ако сте учили HTML в
училище, ако знаете как да ъплоудвате видео в Вместо просто да пишете „придобиване на нови
YouTube, как да използвате облачни платформи знания“, е добре да добавите различни обучения,
или FTP клиент, как да работите с Analytics в които сте взели участие. Добра идея е също да
или ако поназнайвате Photoshop. Дори опитът в усвоите методи за ускорено учене като мисловни
младежки социални мрежи като Instagram, Dis- карти или фото четене, които също да добавите
cord, Snapchat или Tik Tok може да бъде споменат в CV-то си. Повече по тази тема можете да
в определен контекст, защото все повече прочетете в статията „Пет метода за подобряване
компании се интересуват от присъствие в тези на паметта“ в настоящия вестник.
дигитални канали.

Какво да научим?
Дори и да нямате никакви познания в тези сфери,
има неща, които можете да научите буквално за
часове и да подобрите значително представянето
си – например как се създава базов сайт на
WordPress или HTML. Друг пример е безплатната
система
AppInventor
на
Масачузетския
технологичен институт, с която можете да си
направите работещо мобилно приложение за помалко от час. В интернет е пълно с обучителни
материали за тези платформи. Изпробвайте
ги, създайте си първия сайт или апликация за
смартфон и ги добавете към CV-то си.
Тези умения са важни дори и да не кандидатствате
в технологична фирма, защото днес на практика
всяка компания малко или много се бори за
присъствие в дигиталното пространство.

Работните позиции
Това безспорно е най-важната точка в една
автобиография, защото колкото и хубав човек да
сте, ако нямате опит на предишни работни места,
шансовете да ви наемат намаляват осезаемо.
Проблемът, разбира се е, че за млад човек в
началото на кариерата си е много трудно да
докаже такъв опит. И все пак, какво можете да
направите?
Първо – бъдете искрени и открити, защото това
са качества, които работодателите ценят, а и те
най-вероятно ще разберат, ако ги излъжете, че
сте работили в една или друга фирма преди.
На второ място добавете всички работни или
други ангажименти, които сте имали до момента.
Това могат да са стажове, работа по заместване в
кварталния магазин през лятото или
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пък ангажимент да направите на Photoshop Разбира се, важно е уменията, които ще
поканите за партито на фирмата на чичо ви.
добавите, да имат общо с работната позиция, за
която кандидатствате. Ако ще бъдете например
Добавете участието си във всякакви складов работник в магазин за хранителни стоки,
доброволчески инициативи или проекти, защото това, че свирите на пиано няма да е от голямо
макар и да не са платена работа, често те дават значение.
ценен опит и познания. А и ще покажат много за
вашия характер и ценности, което може да се И накрая, един бонус съвет, който в най-голяма
хареса на бъдещия ви работодател. А пък ако сте степен може да ви помогне да се отличите от
млад, имате свободно време и не сте участвали стотиците останали CV-та. Запознайте се добре
в доброволчески прояви – направете го. CV-то с фирмата, в която кандидатствате – нейната
е най-малката причина за това, повярвайте – дейност, пазар, конкуренти и особености. И още
удовлетворението ви ще бъде огромно.
в CV-то и мотивационното писмо покажете, че
имате цялостен поглед върху дейността, виждате
Добавете други умения, които владеете добре голямата картина и разбирате каква ще е вашата
и биха били от полза във фирмата, в която роля в нея.
кандидатствате. Това може да е опит с фото и
видео заснемане, рисуване или познаване на
колите и ремонтирането им.
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Как да си направим WordPress уебсайт

Кратко ръководство за работа с най-популярната отворена платформа за сайтове

Мария Иванова
През последните години

Изброените ползи мотивират
все повече хора да бъдат
не просто потребители на
онлайн съдържание, а и негови
създатели. Добрата новина
е, че с отворени платформи
като WordPess това е лесно
постижимо дори и за онези,
които нямат сериозни познания
по уеб разработка. В статията
ще ви представим тази отворена
уеб система и ще разгледаме
няколко лесни стъпки за лесна
разработка на уебсайт чрез нея.

създаването на различни уеб
проекти
(сайтове,
онлайн
магазини, блогове, игри) се
превърна в масово явление. Все
повече компании, организации
и дори обикновени хора вече са
представени в мрежата. Някои
от тях предлагат продукти
или услуги, други споделят
идеи, борят се за каузи или
просто си правят сайтове за
развлечение, или като форма
на себеизразяване. Така или
Какво представлява
иначе предимствата от доброто
WordPress
онлайн присъствие са на
лице за всички - увеличена
популярност, повече продажби, Това е отворена уеб платформа
от типа CMS (Content Managлично удовлетворение и др.
ment System - система за

управление на съдържание).
По принцип разработката на
уебсайт се извършва с помощта
на езици за програмиране като
HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style
Sheets), JavaScript и PHP (PHP:
Hypertext Preprocessor). Както
вече споменахме обаче съвсем
не е необходимо да имаме
задълбочени познания по тях,
за да си направим добър и
функционален уебсайт.
За да се улесни процесът и да
стане по-достъпен за повече
хора, са създадени въпросните
отворени платформи. Освен
WordPress, сред тях са Joomla,
Drupal, OpenCart, PrestaShop и
др. Самите те са базирани
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на изброените по-горе езици, но
улесняват значително процеса
по създаване на сайтове и често
позволяват това да се случи без
никакво кодиране. Работата
с тях е лесна и интуитивна,
а в резултат могат да бъдат
създадени разнообразни по
функционалност и сложност
уебсайтове.

Освен това е изключително
лесна
за
начинаещи
и
има огромна общност от
програмисти,
създаващи
допълнителни инструменти за
нея. Тези предимства я правят
най-популярната платформа за
уебсайтове в света и днес над
40% от всички сайтове работят
с WordPress.

Първи стъпки в
WordPress

Избор на домейн и
хостинг

В тази статия ще разгледаме
подробно
най-популярната
отворена платформа - WordPress и ще преминем през
всички стъпки по създаването
на уебсайт. Спряхме се на
нея, защото е безплатна и
притежава богат набор от теми
(дизайни, шаблони) и плъгини
(функционални разширения).

Преди да започнете създаването
на вашия уебсайт, е важно да
си изберете домейн него. Това е
името, което потребителите ще
изпишат, за да отворят сайта
ви - например Uchi.bg, Kafene.
bg или PixelMedia.bg.
Втората важна стъпка е да си
осигурите хостинг - това е

сървърното пространство, на
което ще трябва да качите
сайта, за да бъде видим в
интернет.

Инсталиране на
WordPress
Тази платформа се инсталира
буквално за една минута направо в административния
панел на хостинга. Повечето
хостинги
разполагат
с
инструменти като Softaculous, с чиято помощ могат
само с няколко клика да се
инсталират различни отворени
платформи, включително и
WordPress. Системата може
да се инсталира и локално на
вашия компютър с помощта на
инструмент, наречен XAMPP, но
това е по-трудно за начинаещи.
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всяка от които придава на Почти няма функционалност,

Създаване на
сайта ни различна визуална за която можете да се сетите и
съдържание в WordPress идентичност, структура, а вече да не съществува плъгин,
След като сте създали нова
WordPress инсталация, вие на
практика разполагате с базов
уебсайт, в който можете да
създавате различни типове
съдържание - менюта, страници,
постинги и др. Страниците найчесто съдържат основната
статична информация в сайта
например Начална страница,
Контакти, За нас и други.
Публикациите
(постингите)
в WordPress представляват
динамично съдържание и
могат да се подреждат по
категории и етикети. Подобно
на страниците, и те съдържат
текст, изображение, видео и др.

понякога и функционалност. Те
са разработени от независими
програмисти или цели фирми и
често са безплатни или струват
много малко пари. Както всичко в
WordPress темите се инсталират
и поставят изключително лесно
- с няколко клика.

Плъгини (Разширения)

Това е втората значима
екосистема, възникнала около
WordPress. Тя включва хиляди
различни плъгини, отново
създадена от независими
разработчици или екипи от
такива. Всеки плъгин добавя
различна функционалност на
вашия уебсайт. Това може да
бъде слайдер, галерия, бутон за
Теми (Шаблони)
социалните мрежи, контактна
форма,
онлайн
магазин,
В WordPress можем да си
допълнителни езикови версии
изберем хиляди теми,
на сайта и много други.

разработен за нея. Дори, ако
искате сайтът ви да може да ви
прави кафе или да пържи яйца,
е много вероятно някой някога
да направи плъгин и за това.

В обобщение
Изработката на уебсайт
с WordPress минава през
етапите: инсталиране на WordPress, избор и инсталиране
на тема, подходящи плъгини,
създаване на страници и
постинги, оформяне на менюто
и някои други настройки. Погоре описахме тези елементи
и вероятно успяхме да ви
убедим, че създаването им
никак не е трудно. Вече имате
основата и ако все още не сте
си направили уебсайт, остава
само да започнете.

ОБУЧЕНИЯ
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Творчески ателиета на Logiscool
Творческите ателиета на Logiscool са с продължителност 5-10 сесии в зависимост от темата, така че

не изискват дългосрочен ангажимент. Ателиетата са вдъхновени от най-новите и популярни теми
в дигиталния свят, и позволяват на децата да следват своите интереси, докато учат и изпробват
нещата по един лесен начин. Всеки има шанс да се задълбочи в любимото си занимание или дори
да намери ново хоби.

Ателие “Дигитална илюстрация”

Ателие “Създаване на AРР”

Обучението е подходящо за ученици от 3 до 7
клас, които обичат да рисуват и обичат уникални
герои и анимации. Те ще имат шанса да измислят и
проектират свои собствени герои, да ги нарисуват
в две или три измерения и дори да ги анимират.
Ателието преподава не само основните техники
и софтуер, необходими за 3D илюстрация, но
също така и основите на теорията на рисуване и
дигиталната история на изкуството.

Обучението е подходящо за ученици от 6 до 12
клас. То дава шанс децата и юношите да посегнат
към телефоните си не само като потребители,
но и като създатели. Участниците в ателието се
научават да използват софтуера за създаване на
приложения Thunkable и как да правят удобни за
потребителя приложения. Сред тях са мобилни
игри, за помощ при тренировъчни програми, за
преброяване на калории и много други.

Онлайн уроци по английски от Jolly Kids

Индивидуалното

онлайн
обучение по английски език на
Jolly Kids е подходящо за малки
деца до 7-годишна възраст.
Характерно за него е, че всяко
дете получава индивидуално
внимание и персонализирани
уроци. Учебният материал е
съобразен с нивото на детето и

заниманията се провеждат в ценности и характери.
удобни за него ден и час.
Така децата усвояват нови
В курсовете на Jolly Kids децата знания и умения неусетно,
се обучават по
вълшебни докато се забавляват. А
начини, а именно чрез детски холистичната методология на
приказки, игри и песнички. курса води до оформямето
Общуването с тях е изцяло на им като уверени и адаптивни
английски език.
личности,
готови
за
предизвикателствата
на
Преподавателите работят по модерния свят.
системите Mouse and Me, Jolly Phonics и Happy Trails. Пакет от 10 индивидуални
Преподаването
е
тяхно урока струват 290 лева. 30
призвание и всички учители индивидуални урока могат да
са отдадени и усмихнати хора. бъдат закупени за 820 лева.
Уроците им са не само по
английски, а и изграждат
За контакт: office@jollykids.bg

