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език е важно за всеки с буден дух

 

 Познаването на българския език и 
правилата в него са изключително важни, 
посочва Д-р Павлина Върбанова, създател на 
онлайн платформата „Как се пише?“. В интервю 
за електронния вестник Uchi.bg тя споделя 
мнението си по актуални въпроси като например: 
какви уроци даде пандемията на българската 
образователна система и как се променя 
грамотността на българина през последните 
години.   
                                               Вижте повече на стр. 14

Изкуственият интелект - Можем ли да създадем разум чрез технология?

 Днес иновациите безспорно се развиват 
повече от динамично. Достигнали ли сме обаче 
онзи етап, в който можем чрез инструменти на 
дигиталните технологии да създадем разум?

По какво ще се отличава той от нашия собствен? 
И може ли в даден бъдещ момент да се превърне 
в реална заплаха за нас? Това са само част от 
въпросите, които тормозят от десетилетия учени,  
                  Продължава на стр. 39
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Как да извлечете максимума от 
дистанционното обучение?
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Катя Димитрова
 Кризата с коронавируса 
постави образованието по 
цял свят пред сериозно 
предизвикателство. В началото 
на 2020 г. хиляди училища 
трябваше да затворят врати, 
а учениците трябваше да се 
обучават онлайн в рамките 
на домовете си. Всичко това 
продължава и до днес.
 
 Още от тази есен част от 
учениците в България трябваше 
да продължат да учат от вкъщи, 
а все още не се знае каква ще 
бъде ситуацията през зимните 
месеци. И докато пандемията 
продължава да върлува, 
колкото и да е трудно, децата и 
младежите трябва да намерят 
начините за извличане на 
максимума от дистанционното 
обучение.
 
Ето някои полезни съвети.

Потвърдете техническите 
изисквания на класа

 
 Основната разлика 
между ученето онлайн и ученето 
в класната стая е, че вие   сте 
отговорни за учебната среда. 
Предоставяте сами на себе си 
работното място, компютъра и 
всякакви други елементи, от 
които се нуждаете.
 
 В повечето случаи, всеки 
компютър с достъп до интернет 
ще бъде достатъчен. Някои 
обучения обаче включват по-
сериозен хардуер. Например, 
ако се занимавате с техническа 
специалност, може да ви 
трябват някои по-специални 
програми, с които да работите. И 
съответно компютър или лаптоп, 
който може да ги поддържа.
 
 Някои класове може да 
изискват слушалки, за да

можете да слушате аудио 
презентации или принтер, за 
да правите хартиени копия 
на документи. Какъвто и да е 
случаят, ако започнете да учите 
без необходимото оборудване, 
бързо ще изостанете от другите 
си съученици.

Използвайте ресурсите, които 
вашият учител предоставя

 
 Точно както при часовете 
на живо, академичният успех е 
нещо повече от посещение на 
час и четене на учебници. За да 
овладеете материала, трябва 
да се възползвате от всички 
налични ресурси.
 
 Например, ако вашият 
преподавател предлага 
виртуални консултации, не 
забравяйте да ги посетите. 
Задайте всички въпроси, които 
имате относно домашна работа 
или предстоящи изпити.
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По същия начин, ако учителят 
споделя допълнителни ресурси 
за практикуване и разбиране на 
материала, използвайте ги. Още 
повече, че можете да направите 
всичко това, без да напускате 
дома си, така че нямате 
извинение да не се възползвате 
от възможност като тази.
 

Обособете специално 
място за обучение

 
Когато обучението се случва 
на живо по класическия начин, 
бихте се намирали в класна 
стая или лекционна зала. 
Въпреки че не е необходимо да 
пресъздавате точно тази среда 
у дома, наличието на специално 
място за обучение ще ви помогне 
да останете фокусирани, когато 
е време за учене, както и да 
излезете от този режим, когато е 
настъпил моментът за почивка.
 
Вашето учебно пространство 
може да бъде навсякъде, стига да 
ви помага да се съсредоточите. 
Независимо дали става дума 
за определен кът във вашата 
стая, място на кухненската 
маса или дори стол на балкона, 
можете да се развихрите и да 
бъдете наистина креативни 
с пространството, с което 
разполагате. Единственото 
предупреждение на експертите 
е да избягвате местата, на които 
ви е прекалено удобно или 
разсейващо. Не учете в леглото 
или в близост до игровата 
конзола, защото това очевидно 
ще ви изкуши да неглижирате 
учебния процес и да се отдадете 
на повече почивка.

Премахнете разсейващите 
фактори

 
Без строг учител, който ви 
наблюдава, или съученици, 
седнали до вас, е лесно да се 
разсеете със социалните мрежи, 
видеоигрите или други неща, 
които предпочитате да правите, 
вместо да учите.
 
Направете каквото можете, 
за да премахнете или поне 
да сведете до минимум тези 
разсейвания. Наличието на 
учебно пространство ще 
помогне, но можете също да 
използвате приложения, с 
които за определено време 
ще блокирате достъпа си до 
социални мрежи.
 

Водете си записки
 
Без уроци на живо е изкушаващо 
да пропуснете воденето на 
бележки. Цялата информация 
е достъпна онлайн, така че 
можете просто да се върнете 
към нея, когато дойде време да 
направите домашна работа или 
да учите за изпит... нали?
 
Макар че цялата информация 
за класа онлайн може да бъде 
много полезна, все пак трябва 
да си водите и бележки. В 
крайна сметка, основният 
смисъл на това начинание е 
да не се налага да се ровите 
в целия учебен материал след 
това, както и по време на самото 
записване на запаметявате 
акцентите по-лесно.

Истинската полза от воденето 
на бележки е, че ви помага да 
се ангажирате с материала 
и да го представите със 
собствени думи. Това повишава 
както вашето разбиране, така 
и запомнянето на важната 
информация.
 

Имайте предвид всички 
крайни срокове

 
В час на живо учителят вероятно 
ви напомня за предстоящите 
изпити и домашни работи. Но с 
онлайн класовете може да не 
получите тези напомняния и 
затова трябва да бъдете нащрек 
по отношение на крайните 
срокове.
 
В началото на класа прочетете 
учебната програма и намерете 
всички крайни срокове 
за различните ви задачи. 
Поставете тази информация в 
календара си и го поглеждайте 
редовно. Освен това внимавайте 
за промени в крайните срокове, 
за да можете съответно да 
актуализирате календара си.
 
За мнозина е ясно, че 
дистанционното обучение не 
може да се сравни с часовете 
на живо и редица учители и 
родители се притесняват от 
рязък спад в качеството на 
образованието вследствие на 
пандемията. Спазвайки тези 
основни препоръки обаче, 
учениците могат осезаемо 
да повишат знанията и 
възможностите си, така че 
академичните им постижения 
да не бъдат сериозно ощетени 
от глобалната здравна криза.
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Ангел Георгиев, Знам.бе: 
Повишаването на общата 

грамотност на децата е наша 
мисия

Ангел Георгиев има вече 15 години
опит като обучител и преподавател в 
различен контекст. Започва в сферата 
на маркетинга на технологични 
компании като Sony и Samsung. 
Там се занимава с продуктовите и 
продажбени обучения на партньорите. 
Отговарял е за продуктовите линии на 
компаниите в България, а за кратко 
време и в Пакистан и Саудитска 
Арабия. Насочва се към сферата на 
образованието през 2014, когато се 
връща окончателно в България. Тогава 
влиза в СофтУни, първоначално като 
студент, а след това като преподавател 
и ръководител на развойната дейност 
и на професионалното обучение по 
софтуерно инженерство. В момента 
е образователен директор, като 
отговаря за стратегическото развитие 
на професионалните направления по 
софтуерно инженeрство, маркетинг и 
дизайн. Паралелно с това започва да 
преподава технологии и програмиране 
на ученици в училище и като 
извънкласни дейности. Това води до 
създаването на Знам.бе – организация, 
която цели да подкрепи ученици и 
учители чрез технологии да постигнат 
максималното, на което са способни.

Проектът се стреми да помогне на 
децата да разберат с какво искат да се 
занимават след като завършат, както и да 
им отговори на въпроса защо трябва да 
учат даден предмет в училище
Въпросите зададе: Мария Иванова
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ВЪПРОС: Как се роди идеята за 
образователната платформа “Знам.бе”? 
Какви умения изгражда тя у децата?

Отговор: Идеята се роди в началото на 2019 
година, когато с Виктор Балабанов започнахме 
да мислим как да помогнем на всички деца в 
България да учат по-добре и съответно – да се 
развиват по-добре. Приехме повишаването на 
общата грамотност на децата за наша мисия и се 
фокусирахме върху създаването на интерактивни 
инструменти в тази посока.

Малко по-късно се включи и Иван Йонков с 
техническите си умения и така се стигна до 
създаването на въпросник за професионално 
ориентиране. Идеята бе чрез него да помогнем на 
децата да разберат с какво ще им е интересно да 
се занимават, след като завършат. Също толкова 
ценен е и отговорът на въпроса: „Защо трябва да 
учим тези предмети в училище?“, защото им дава 
по-реално и осезаемо усещане за стойността на 
знанията и може да направим образованието 
много по-интересно и достъпно за тях.

Освен това стартирахме подкаст за учители, който 
вече има излъчени над 60 епизода. Паралелно 
с всичко това разработихме и интерактивни 
уроци, които са безплатни и свободно достъпни 
за ползване от учители и ученици. Уроците, 
показват нов начин на преподаване на знания 
чрез метода проба - грешка и застъпват идеята 
за игровизиране на образованието. 

ВЪПРОС: Споменахте стартирането на 
първия образователен подкаст “За 
учителите”. Разкажете ни повече за него?

Отговор: “За Учителите” е първият образователен 
подкаст у нас и  вече достигна впечатляващите 33 
000 слушания. Преподавателите, които гостуват в 
подкаста, споделят практики, които биха могли 
да са полезни на всички учители у нас. Вярваме, 
че положителната промяна в училище започва с
всеки един от нас и този подкаст е нашия начин

да покажем добрите примери на учители, които 
работят всеки ден за това. Да се запознаем с тях 
и да почерпим от техните знания и умения. Да 
се мотивираме и да подобряваме средата около 
нас.

ВЪПРОС: Колко е важно ранното кариерно 
ориентиране на съвременните ученици за 
успешната им реализация в бъдеще?

Отговор: Важно е, за да знаят накъде да се 
движат и така да развиват знанията и уменията 
си. Това в дългосрочен план със сигурност води 
до реализация, дори и тя да не е в конкретното 
направление, което сме определили ние като 
потенциална професия. Има ли цел, има движение 
към нея, а усещането за посока е и едно от нещата, 
които ни помагат да останем мотивирани. Нашата 
идея не е да ги класифицираме и да ги поставим 
в определена рамка, а по-скоро да стартираме 
един диалог, да им покажем, че благодарение на 
това, което правят и учат в момента в училище, 
ще им бъде много лесно да се насочат към 
конкретна реализация.
 
ВЪПРОС: Как се отразява дистанционното 
обучение на децата, според практиката 
Ви на учител?

Отговор: От една страна децата видимо са 
доволни, че не трябва да стават рано и да 
пътуват за училище, но от друга страна се 
затварят много, защото им липсва личен контакт 
по време на междучасията. Най-големият 
проблем е, че дистанционното обучение се 
усеща като своеобразна социална изолация и 
е предизвикателство за децата. Общуването е 
изключително важно в този период от развитието 
им, тъй като подпомага изграждането на умения 
за взаимодействие в социална среда.

ВЪПРОС: Каква е ролята на дигиталните 
ресурси и интерактивните уроци в 
съвременното образование?
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Отговор: Те са още един инструмент в ръцете 
на добрите учители, като вярваме, че основното 
им предимството е, че са по-близки до децата. 
Ключова роля има и игровизирането на 
учебния процес, което е основният модел на 
интерактивните ни уроци. Вярваме, че това е 
естественият начин, по който децата учат и чрез 
платформата можем да им покажем, че всеки 
един урок може да бъде занимателен и да ги 
увлича.
 
ВЪПРОС: Кои са работещите и успешни 
практики в образованието в извънредната 
пандемична ситуация днес?

Отговор: Имаме цял списък с поне 65 супер 
успешни практики – всички те са достъпни за 
слушане като отделнени части на подкаста. 
Всички са изключително ценни и работещи 
инструменти, затова не бихме могли да изберем 
само някои от тях. 
 
ВЪПРОС:   Кои, според Вас, са  най-сериозните 
проблеми в българското образованието 
и как могат да бъдат решени те?

Отговор: Ние избягваме да се фокусираме върху 
проблеми, по-скоро се насочваме към това как

да подобрим вече добрите дейности в училище. 
Това е и идеята на подкаста, показващ 
добрите практики, въпросника, чрез който 
помагаме на учителите да знаят повече за 
децата си и не на последно място ресурсите, 
които предоставяме като инструменти. 
Според нашия екип промяната тръгва от нас, от 
децата и от учителите. Всичко, което правим, е 
с идеята да помогнем на ученици и учители да 
учат и да обучават по-лесно и по-интересно. 
Въпросът, за който споменах, е това, което според 
мен липсва в нашето образование – „Защо трябва 
да уча тези предмети в училище?“. Винаги ще 
има трудности, нищо ново не се ражда и развива 
лесно и без премеждия, но колкото повече време 
влагаш в развитието и идеите си, толкова по-
добре се осъществяват те.
 
ВЪПРОС: Какво предстои оттук нататък 
пред Вас и пред екипа Ви?

Отговор: Нашата цел е да направим Знам.
бе устойчив бизнес модел. Това ще ни даде 
спокойствие да развиваме платформата и 
продуктите много по-лесно и в много повече 
и различни направления. Оттук насетне 
предстои реализирането на още нови подходи и 
инструменти в дигитална и физическа форма.
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Logiscool предлага безплатни услуги 
за българските училища

 Международно признатата верига школи 
по програмиране Logiscool, която работи по 
сертифицирана в Европа и по света програма 
за дигитално образование на деца и юноши, 
предлага безплатни услуги за българските 
училища. Те включват както безплатни 
извънкласни дейности и упражнения с различна 
тематика, така и подкрепа със стипендии и 
спонсорства. Може да заявите интерес безплатно 
чрез този линк и служител на Logiscool ще се 
свърже с вас: https://www.logiscool.com/bg/
schoolservices

Мария Иванова

Интерактивни презентации

Експертите на Logiscool са разработили два 
вида 45-минутни интерактивни презентации, 
в рамките на които се обсъждат важни за 
подрастващите теми като безопасността в 
интернет и възможностите за кариера в областта 
на компютърните науки. Те могат да бъдат 
проведени в училище, в школа на Logiscool или 
онлайн.

https://www.logiscool.com/bg/
https://www.logiscool.com/bg/schoolservices
https://www.logiscool.com/bg/schoolservices
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Демо уроци по програмиране

В унисон с мисията си да помага на децата 
да развиват дигиталната си грамотност по 
забавен и интригуващ начин, образователната 
организация провежда безплатни демо уроци по 
програмиране. Те са подходящи за ученици от 1 
до 12 клас, които с помощта на инструкторите на 
Logiscool се научават да създават компютърни 
игри.

Тетрадка за упражнения

Освен безплатните дейности, Logiscool предоставя 
безвъзмездно на училищата учебни помагала. 
Сред тях е т.нар. Тетрадка за упражнения, която е 
предназначена за ученици от 2 до 5 клас и им дава 
възможност да практикуват сами чрез логически 
предизвикателства, загадки, упражнения тип 
„направи си сам“ и друго интересно съдържание.

Спонсорства и стипендии

Международната верига школи по програмиране 
подкрепя българските училища и чрез 
спонсорства на различни училищни събития 
като спортни празници, родителски балове, 
семейни дни и др. Друга форма на подкрепа 
е предоставянето на стипендии за безплатно 
участие в Logiscool курс.

Безплатни работилници Hour of code

През месец декември Logiscool организира 
безплатни работилници по случай Hour of 
code. Инициативата възниква като едночасово 
въведение в компютърните науки, целящо да 
покаже, че всеки може да се научи да програмира. 
С течение на времето тя се превръща в световен 
празник на компютърните науки, включващ 
различни дейности по програмиране с участието 
на над 400 партньори и 200 000 преподаватели 
по целия свят. Всеки, който има желание да се 
регистрира за безплатните работилници Hour 
of code на Logiscool, може да го направи от тук: 
https://www.logiscool.com/bg/apply/hour-of-code

Кампания “Дари Знание”

Друга декемврийска инициатива на 
Logiscool е кампанията “Дари знание”. Тя 
предоставя възможност на родителите да 
изберат смислен коледен подарък за своите 
деца - а именно курс по програмиране, базиран 
на забавлението. Освен, че усвояват основите на 
компютърното програмиране по забавен начин, 
участниците в него подобряват академичните 
и меките си умения, което оказва положително 
въздействие и върху резултатите им в училище. 
Даже може през декември да посетите школите 
за безплатен демо урок!

https://www.logiscool.com/bg/schoolservices
https://www.logiscool.com/bg/schoolservices
https://hourofcode.com/bg
https://hourofcode.com/bg
https://www.logiscool.com/bg/apply/hour-of-code
https://www.logiscool.com/bg-bg/xmas


                                                                             ОБРАЗОВАНИЕ                                                          UCHI.BG 10

Техники за ранно детско развитие

Мария Иванова
 Знаете е ли, че паметта 
на тригодишното дете е така 
устроена, че то може на практика 
да попива огромно количество 
информация, недостижима за 
възрастните хора? Преди да 
се усъмните в достоверността 
на това твърдение, бързаме 
да ви уверим, че учените са 
го доказали. Днес все повече 
родители осъзнават, че ранното 
детско развитие е от ключово 
значение за израстването 
и развитието, а все повече 
организации се специализират 
в различни техники в тази 
област.

 В тази статия сме 
събрали едни от най-
ефективните методи, които 
могат да помогнат на вашето 
дете да се научи да разбира, 
анализира и да се адаптира 
към заобикалящия го свят, 
както и да развие природно 
заложените си способности. Ето 
някои от най-популярните сред 
тях.

Методът Монтесори - Всяко 
дете е свободно да учи без 

принуда,

на основата на собствената 
си мотивация и интереси, и с 
каквато продължителност реши. 
Ролята на учителя в случая 
е единствено да насърчава 
детето, както и да му осигури 
безопасна и подходяща за 
учене среда, но без да се 
намесва с наказания и награди.

 Освен, че насърчава 
независимостта на 
подрастващите, този метод 
развива въображението и 
логическото мислене, и им 
дава възможност да се учат от 
грешките си. Той е измислен от 
италианския лекар и световно 
признат педагог д-р Мария 
Монтесори и в основата му стои 
убеждението, че детето трябва 
да бъде уважавано, дори и, 
когато греши. Днес подходите 
на Монтесори се прилагат както 
в училища и детски градини, 

така и от много родители у дома. 
Най-важното при тях е, че всяко 
дете е индивидуално и към него 
трябва да се подхожда по този 
начин. 

Системата Доман - Всяко 
дете има потенциала на 

гений

 Чувалили ли сте мисълта, 
че “всяко дете, в момента на 
раждането си, притежава 
по-голяма потенциална 
интелигентност, отколкото 
Леонардо да Винчи е използвал 
някога”? Тя принадлежи 
на пионера в областта на 
развитието на детския мозък 
и основател на Института 
за постигане на човешкия 
потенциал - Глен Дюма. 

Според неговите разбирания 
първата година след раждането 
е времето, когато мозъкът 
нараства експлозивно. Ако 
се използва, той се развива и 
увеличава. И обратно - ако
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не го използваме, няма да 
притежаваме толкова мозъчна 
сила, колкото бихме искали. 
В допълнение - д-р Доман е 
убеден, че колкото по-малко 
е детето, толкова по-лесен 
е учебният процес, както и 
че родителите са неговия 
най-добър учител. Методите 
му включват програми по 
математика и четене, основани 
на флаш карти, Доманова 
музикална програма, както 
и развиване на чувството за 
равновесие чрез катерене по 
хоризонтална стълба.

Кубчетата на “Зайцев”

Това е един забавен и сензорен 
метод, към който все повече 
родители прибягват, за да 
научат детето си да чете. Чрез 
него подрастващите не учат 
отделните букви, а сричките. 
По този начин те по-лесно 
осъзнават съставянето на 
думата. При този метод колкото 
по-голямо е детето, толкова по-
бързо се научава да чете. Ако то 
е на три години, ще се научи за 
около една година. При дете на 
пет - може да стане за месец, а 
при още по-голямо - за седмица 
и дори няколко дни.

Методът е изобретен от 
руския педагог Николай 
Александрович Зайцев, като 
идеята за него възниква още 
през студентските му години. 
Уникалната авторска техника на 
преподаване съществува вече 
20 години. А ефективността 
ѝ е потвърдена от няколко 
поколения деца.

Методика на Борис и Елена 
Никитин

Това е една от най-популярните 
методики за ранно детско 
развитие през последните 
50 години. Тя е създадена от 
руските педагози-новатори 
Борис и Елена Никитин. 
Благодарение на нея детето 
се научава активно да мисли, 
самостоятелно да решава 
постепенно усложняващи се 
задачи, както и да развива 
природно заложените си 
способности.

В основата ѝ стои съвместната 
игра на родителите с него. 
Всяка игра представлява 
набор от задачи, които детето 
решава с помощта на кубчета, 
тухлички, квадрати от картон 
или пластмаса, части от 

конструктор и други играчки, 
които Никитин наричат 
“стълбички на творчество”. 
Задачите са разделени според 
възрастта, а сложността им се 
увеличава според нивото на 
творческите способности на 
детето.

Ще завършим този кратък, 
но съдържателен обзор на 
техниките за ранно детско 
развитие с една мисъл на Борис 
Никитин, която гласи: “Разкажи 
ми и аз ще забравя. Покажи 
ми и аз ще запомня. Дай ми 
да го направя сам и аз ще 
разбера.” Изхождайки и от нея, 
и от собствената си вътрешна 
убеденост ще обобщим, че няма 
по-ценно за детето от времето, 
прекарано с родителя, в което 
му даваме възможност да се 
учи и да твори, докато играе.
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48-то издание на най-мащабния книжен форум 
у нас, което през 2020 година бе отменено, заради 
епидемичната обстановка в страната, тази година ще 
се състои. 

Софийският международен панаир на книгата се 
открива на 7 декември и ще продължи до 12 декември 
2021 г. в Националния дворец на културата. И тази 
година традиционният за декември панаир има 
амбицията отново да се превърне в притегателно 
място за срещи между читатели, издатели, писатели, 
илюстратори и преводачи. В същия период изцяло 
онлайн ще се проведат и две други мащабни 
събития, свързани със съвременната литература и 
книгоиздаване в България.
                        
                  Вижте още: Kafene.bg

Фондация “Бъдеще перфектно”, в сътрудничество с 
УНИЦЕФ България, стартира Viber бот БОТкрепа за 
превенция на насилието в училищата. Той е наличен 
във на адрес: https://viber.com/botkrepa.

Ботът е насочен за ученици на възраст над 13 г., 
учители и родители. Учениците ще намерят в БОТкрепа 
съвети за безопасност в училище и интернет среда, 
както и контакти за помощ в случай, че са жертва на 
тормоз или са станали свидетели на насилие. 

Чрез БОТкрепа родителите могат да научат 
признаците, които показват, че детето им е жертва на 
тормоз, както и какво да предприемат, ако разберат, 
че детето им тормози други деца.    
                                                      
                Вижте още: Uchi.bg

Въпреки дистанционното обучение интересът към 
учителската професия в пандемията продължава да 
е засилен. Само за два месеца близо 4000 души са 
проявили интерес да станат учители с програма “Нов 
път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. 

Програмата за професионално и лидерско развитие 
вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани 
хора с или без предишен педагогически опит да 
работят като учители и да подкрепят успеха на 
всички ученици в България.

Интересна тенденция, която се отчита тази година е 
засилен интерес от страна на кандидати, завършили 
икономически и педагогически специалности в 
сравнение с предишни години. По традиция най-
много кандидати за учители има от големите градове 
на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас 
и Стара Загора, завършващи студенти и млади 
професионалисти с до 10 години професионален 
опит.                                                                                                                                             
                                                  Вижте още: Uchi.bg

Нови 8 български училища се присъединяват към 
семейството на референтните училища на Google. 
Това са Професионална гимназия по хранителни 
технологии и техника, ОУ “Яне Сандански” и СУ “Св. 
Св. Кирил и методий” от гр. Пловдив; Частно средно 
езиково училище ЕСПА, 44 СУ “Неофит Бозвели” и 
Частно училище “Увекинд” в гр. София, както и СУ 
“Васил Левски” в гр. Ардино и ОУ “Христо Ботев” в гр. 
Ахелой.

“Референтно училище” е сред най-престижните 
световни програми за учебни заведения на Goo-
gle. Програмата е за организации, които доказано 
подобряват образователния процес чрез пълноценно 
използване на дигитални технологии. В тези училища 
дигиталните технологии се използват по креативен 
и иновативен начин, който подобрява целия 
образователен процес и общуването между хората. 
Google референтните училища в България вече са 
десет.

                          Вижте видеото: Uchi.bg

Софийският 
международен 

панаир на книгата 
започва на 7.12.

Стартира Viber 
бот за превенция 

на насилието в 
училищата

Все повече 
икономисти искат 
да стават учители

Осем български 
училища са световно 
признати от Google

https://kafene.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-viber-%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7/
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18 единадесетокласници ще получат до 5000 долара 
стипендия за кандидатстване в акредитирани 
американски университети и пътуване до САЩ, 
съобщава Министерството на образованието и 
науката (МОН).

Целта е да се подпомогнат талантливи ученици, които 
имат високи академични постижения и лидерски 
изяви, но не разполагат с достатъчно средства за 
кандидатстване.

Конкурсът се обявява от Българо-американската 
комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ по 
програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” за 2022 
година. Подробности за стипендиите, изискванията 
към кандидатите и документите за участие можете 
да намерите в образователния уебсайт Uchi.bg.

Консумацията на ядливи цветя оказва влияние 
не само върху вкусовото, но и на емоционално 
поведение на гостите в заведенията. Използването 
им в ресторантьорството подобрява потребителския 
профил на продуктите.

Това е заключението на студентката Глория 
Сакалийска от специалност „Туризъм“ в Стопански 
факултет на Университет по хранителни технологии 
в нейно проучване. То беше презентирано по време 
на Четиринадесета национална младежка научно-
практическа конференция с международно участие 
„Иновации в хранително-вкусовата промишленост – 
проблеми и перспективи”, на която УХТ беше домакин. 
Изключително интересни бяха и разработките на док
торантите.                                                  
                Вижте още: Uchi.bg

Онлайн обучението вече става много по-достъпно 
и за учениците със специални образователни 
потребности (СОП) у нас и техните учители и близки. 
Това е възможно след като Центърът за творческо 
обучение локализира и разпространи безплатни 
специализирани ресурси на български език, 
подходящи за деца с различни възможности.

Центърът е основен партньор на Google с направление 
образование за страната ни и предлага безплатно 
образователната платформа Google Workspace, която 
е широко разпространена в българските училища. В 
нея са включени редица приложения и инструменти 
за по-добра достъпност. Приложенията са създадени 
така, че да помогнат на учители и ученици да работят 
в екип по-лесно и с повече възможности за общуване, 
когато не са заедно в класната стая. 

Центърът вече създаде множество материали и 
разпространи безплатно онлайн ръководство за нас
тойници.                                                  
          Вижте още: Uchi.bg

Екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ реализира проект 
„Изкуство за щастливо детство“, който цели да развие 
артистичните, комуникационни и практически умения 
на децата от Център за настаняване от семеен тип 
за деца без увреждания „Констанца Ляпчева“, град 
Долна баня, чрез подобряване на тяхната среда и 
създаване на творчески продукти – обрисуване на 
къщички за птици и торбички от плат. 

Това е поредната инициатива на фондацията, която 
подпомага деца и млади хора в тяхното творческо 
развитие и изгражда в тях умението да оценяват и 
пазят заобикалящата ги среда.

Като част от проекта децата се включиха и в обучение 
Въведение в предприемачеството за младежи, 
проведено от членове на Българска фондация за 
изследвания, образование и предприемачество 
(Bfree) и Асоциацията на българските лидери и 
предприемачи (ABLE).          
       
                                           Вижте още: Uchi.bg

18 ученици ще 
получат стипендии 

за кандидатстване в 
университети

Студенти и  
преподаватели
в търсене на 

иновации

Ученици с нарушено 
зрение се обучават 

чрез иновативни 
технологии

„ПОдЛЕЗНО“ развива 
умения на деца 

лишени от родителска 
грижа

https://uchi.bg/18-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be/
https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87/
https://uchi.bg/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Д-р Павлина Върбанова: 
Познаването на правилата в българския език 

е важно за всеки с буден дух
Срещаме се със създателката на все по-
популярния напоследък уебсайт „Как се 
пише?“ Павлина Върбанова. Тя е доктор 
по български език и дългогодишен автор 
на учебници и помагала. Работи като 
редактор и коректор. Създадената от 
нея платформа със съвети за правопис 
вече десет години предоставя безплатно 
съдържание по различни езикови казуси 
и има за цел повишаване на грамотността 
в обществото ни. Следи отблизо промените 
и актуализациите в тази област. Смята, че 
познаването на езика ни и правилата в 
него е важно за всеки с буден дух.

Въпросите зададе: Мария Иванова

ВЪПРОС: От колко време съществува 
онлайн справочникът „Как се пише?“ и 
какво Ви мотивира да продължавате да го 
поддържате?

Отговор: Платформата съществува от 10 години 
и не просто съществува, а активно се ползва от 
хиляди потребители, които правят справка в нея 
по различни въпроси в областта на българския 
правопис, пунктуация и граматика. Точно това 
ме мотивира да поддържам „Как се пише?“ и 
да обогатявам съдържанието му. Българите 
имат нужда и заслужават да разполагат с 
надежден справочник за правилата в родния 
си език, заслужават да получават проверена 
и актуална информация по езикови въпроси. 
Доста потребители на сайта имат доверие на 
моята преценка, особено за сложни казуси, и 
често ми задават въпроси по имейла. За мен 
е удовлетворяващо да им бъда полезна със 
знанията и професионалния си опит.

ВЪПРОС: Как се променя грамотността на 
българина през последните години според 
личните Ви наблюдения?

Отговор: Когато говоря за промяната в нивото 
на грамотността в България, винаги го правя 
предпазливо, защото не разполагам със 
статистически данни. Като цяло не се е повишила 
със сигурност, но и не мисля, че има някакъв 
рязък спад.

ВЪПРОС: Бихте ли споделили някои от 
най-новите тенденции в областта на 
публичната реч?

Отговор: Опасявам се, че те не са съвсем 
нови, просто станаха по-отчетливи. Най-
обезпокоителни за мен са засилването на 
агресивността, незачитането на достойнството 
на събеседника, воденето на диалог проформа. 
Публичната реч става все по-монологична и това 
е сигнал, че функционирането на обществото в 
някаква степен е застрашено, защото, за да е живо 
и действено едно общество, неговите членове 
трябва да могат да се споразумяват помежду си 
и да вземат решения за своето бъдеще.

Фотограф: Светла Енчева
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ВЪПРОС: А някоя от най-често допусканите 
грешки напоследък?

Отговор: С голяма популярност сега се ползва 
изразът „Всеки сам си преценя“ и моето 
впечатление е, че доста хора не отчитат 
употребата на глагола „преценям“ като грешна. 
Тази дума няма място в книжовния език – поне 
все още няма. Нейната употреба в израза е 
иронична и един човек с добра езикова култура 
би трябвало да усети иронията.

ВЪПРОС: Защо е важно познаването на 
българския език и правилата в него?

Отговор: Точно заради това, което споменах 
преди малко – за да имаме добра езикова 
култура, която би ни позволила да общуваме 
свободно и пълноценно в различните сфери на 
живота. За да знаем например как да съставяме 
CV и мотивационно писмо, когато кандидатстваме 
за работа; за да пишем прилични статуси в 
социалните мрежи; за да подготвим презентация 
без грешки в слайдовете – и в крайна сметка, за 
да се чувстваме по-уверени, че ще се справим в 
още много други ситуации.

ВЪПРОС: Смятате ли, че пандемията 
даде някои ценни уроци на българската 
образователна система? Какви?

Отговор: Бих отбелязала два урока. Първият е 
за необходимостта от по-широко присъствие на 
информационните технологии в обучението. През 
пролетта на миналата година просто нямаше 
друг начин, затова и учителите, и учениците бяха 
принудени да се научат как да ги използват. 
Вторият е, че информационните технологии са 
полезни, но трябва да се дозират. Присъственото 
обучение се оказа незаменимо, защото ние, 
човешките същества, сме така устроени, че се 
учим най-добре при непосредствено общуване 
един с друг.

ВЪПРОС: Какво ще пожелаете на читателите 
на това интервю?

Отговор: Пожелавам им да имат вдъхновени, 
знаещи и можещи учители и преподаватели. 
Много внимателно да подбират източниците си 
на информация и да съумяват да откриват сред 
тях източниците на знания.
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ГОЛЕМИТЕ ЗАГАДКИ НА 
АСТРОНОМИЯТА

От тъмната материя, до изчезналата антиматерия – вижте някои от От тъмната материя, до изчезналата антиматерия – вижте някои от 
най-любопитните въпроси, които тормозят учените днеснай-любопитните въпроси, които тормозят учените днес

Павлин Луканов

 Астрономията е 
точна наука, която залага 
изключително на формули и 
изчисления. През годините 
тя е допринесла много за 
разбирането на за околния 
свят. Затова може и да звучи 
парадоксално, че днес едни от 
най-големите научни загадки 
са именно в полето на тази 
наука.
 
 Астрономията изучава 
системите и явленията 
извън пределите на земната 
атмосфера чрез извършването 
на наблюдения (изследващи 
видимите проявления и 
доказателства), както и чрез 
теоретична работа. Въпреки 
този мощен инструментариум и 
непрекъснатото подобряване 
на нашите способности да 
изследваме космоса чрез 
все по-модерни и по-големи 
телескопи, обаче тя не може да 
ни даде информация за някои от 
най-важните въпроси свързани 
с пространството около нас.
По-долу ще се запознаете с 
най-любопитните загадки, 
които днес тормозят умовете на 
астрономите.

Тъмна материя и тъмна 
енергия

 Започваме с тъмната 
материя – хипотетична 
субстанция, която действа като 
притегателна сила, своеобразен 
космически цимент, който 
задържа вселената като 
едно цяло. Това е възможно, 
тъй като тъмната материя си 
взаимодейства чрез гравитация. 
Тя обаче не е подвластна на 
останалите фундаментални 
сили и не отразява, абсорбира 
или излъчва светлина. Затова 
и все още не сме я виждали 
и допускаме съществуването 
й единствено заради 
гравитационното влияние, 
което оказва върху останалите 
обекти в космоса.
 Междувременно тъмната 
енергия е отблъскваща сила, 
нещо като антигравитация, 
която е в основата на постоянно 
засилващото се разширение на 
вселената.

 Съществуването на 
тъмна материя е толкова широко 
възприето като факт, че вече е 
част от стандартния модел на 
космологията. Без нея не е 

възможно обяснението за това 
как вселената е достигнала 
до сегашното си състояние. 
Въпреки това засега

няма реални доказателства 
за нейното съществуване.

 Тъмната енергия е 
далече по-доминиращата сила 
от двете, като представлява 
грубо около 68% от общите маса 
и енергия във вселената. 27% от 
останалите са от тъмна материя, 
а едва 5% са под формата на 
стандартна материя, която 
виждаме и с която е възможен 
друг тип взаимодействие.
Учените все още не знаят точно 
какво представлява тъмната 
енергия, но описват ролята ѝ 
благодарение на общата теория 
на относителността на Алберт 
Айнщайн. Неговите уравнения 
подсказват за възможното 
съществуване на ново 
пространство. Според някои 
теоретични физици съществува 
дори тъмна област от частици и 
сили.

Къде е изчезнала 
антиматерията?
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Антиматерията липсва! Или 
поне това може да се извлече 
като извод от внимателно 
изследване на наличните 
доказателства. За всяка 
съществуваща основна частица 
материя би трябвало да има 
античастица със същата маса, 
но с обратен електрически 
заряд. За негативно зареденият 
електрон например трябва 
да има позитивно заредена 
античастицанаречена позитрон. 
На протоните съответстват 
антипротони, а на неутроните 
– антинеутрони. И всички те 
би трябвало да са в еднакво 
съотношение. Проблемът е, 
че когато една частица и 
една античастица се слеят, те 
буквално изчезват, а масата им 
се трансформира в енергия.

А по-сериозният проблем е, 
че на теория не би трябвало 
цялата материя около нас 
да съществува, ако липсва и 
съответният обем антиматерия.
През изминалите десетилетия, 
множество лаборатории успяват 
да създадат античастици, а 
през 1995 г. CERN стана първата 
организация, която изкуствено 
създаде анти атоми. Никой обаче 
не е създал антиматерия без 
да придобие съответстващите 
частици материя. Това би 
трябвало да се е случило и 
при създаването на вселената 
когато равни количества 
материя и антиматерия би 
трябвало да са били създадени 
от Големия взрив. Въпреки това 
антиматерията просто липсва 
и този факт продължава да 
тормози учените и до днес ...

Какво представляват 
черните дупки?

Черна дупка е регион от 
пространство-времето (spa-
cetime) където гравитацията 
е толкова силна, че нищо не 
може да се изплъзне от него. 
Теорията на относителността 
твърди, че достатъчно 
компактна маса може да 
деформира пространство-
времето и да създаде черна 
дупка. Границата, от която 
не е възможно избягването 
на обекти от черна дупка се 
нарича хоризонт на събитията 
(event horizon).

Като казваме, че нищо не може 
да се измъкне от обсега им, 
имаме предвид, че това важи 
дори за светлината. Затова 
черните дупки не отразяват 
светлина. От там идва и името 
им.

За първи път за съществуването 
на подобни обекти се 
теоретизира през 18 век. 
Днес вече сме наблюдавали 
множество такива обекти. Те 
са най-често два типа – черни 
дупки, създадени след „смъртта“ 
на звезди и свръхмасивни черни 
дупки, намиращи се в центъра 
на галактиките. Вторите са

несравнимо по-големи

и според някои теории, на 
тях дължим сформирането 
на галактиките и 
звездообразуването в тях.

В Млечния път например се 
намира черната дупка, Sagit-
tarius A*, с 4.3 милиона пъти 
масата на Слънцето. Повечето 
галактики обаче са с доста 
по-големи черни дупки. При 
Андромеда тя е с приблизително 
80-100 милиона пъти масата на 
Слънцето.
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Масата и местоположението на черна дупка 
могат да бъдат определени отново благодарение 
на гравитационното им включние – например 
върху звезди, които са в тяхна орбита. Въпреки 
сериозните познания, които вече имаме в 
областта, обаче все още не можем да си обясним 
какво точно са тези гравитационни космически 
чудовища, какво се случва в тях и с обектите, 
които са преминали хоризонта на събитията.

Парадокс на Ферми

 Това е мисловен експеримент на името 
на Американския физик с италиански произход 
Енрико Ферми, който най-просто се състои в 
очевидното противоречие между липсата на 
доказателства за съществуването на извънземни 
цивилизации и множеството оценки за високата 
вероятност за тяхното съществуване. Сред 
фактите и хипотезите, които подчертават това

противоречие има някои по-отчетливи такива.

 Само в Млечния път има милиарди звезди 
подобни на Слънцето, като има високо ниво на 
вероятност около някои от тези звезди да има 
подобни на Земята планети, които са в орбита 
подходяща за развитието на живот. Много от 
тях са по-стари от Слънцето и Земята, а това 
подсказва, че е възможно на някои от тях да са 
се развили интелигентни форми на живот. 

 Някои от тези цивилизации може да са 
развили способности за междузвездно пътуване, 
което все още не е достъпно за хората на Земята. 
Това означава, че Земята би трябвало вече да е 
била посетена от други разумни същества или 
поне от техни апарати. Въпреки всичко, все 
още няма доказателства, че това се е случило. 
Липсват дори и следи от съществуването на 
такива цивилизации.
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Светлин Желев
 Много скоро повечето предмети около 
нас ще могат да говорят помежду си, да 
изпращат данни и дори да взимат решения при 
настъпването на определени събития. Или поне 
в това са убедени представителите на бързо – 
развиващия се сектор „Интернет на нещата“ (In-
ternet of Things – IoT), който напоследък навлиза 
във все повече области на живота ни.

 Интернет се развива все по-динамично и 
ако преди десетилетия беше територия, запазена 
за университетски преподаватели, хакери и 
технологични гийкове, а днес – за всеки човек, 
който желае да споделя мислите си онлайн, то 
през следващите години

интернет ще бъде все по-малко на хората

и все повече – на неодушевените предмети. Не, 
че ние няма да го използваме активно, а просто 
броят на устройствата, които са свързани с 
мрежата, ще нараства и ще става все по-голям от 
този на хората.

 Списъкът на умните джаджи с постоянна 
свързаност отдавна включва и неща като перални
машини, роботизирани прахосмукачки, 
ключалкина врати, играчки и отоплителни 
електроуреди. 

Всички тези „неща“ са част от термина Internet 
of Things и броят им на практика е неограничен. 
Мислете си за

свързани коли, умни домове и 
автоматизирана инфраструктура.

 Някои от най-странните приложения на 
IoT концепцията дори включват татуировки, 
комуникиращи с интернет, умни вилици, които 
ни информират да ядем по-бавно, четки за 
зъби, които следят дали техният собственик си 
мие правилно зъбите и какво ли още не. Съвсем 
отделен е въпросът що за хора ще бъдем, ако се 
налага някакви джаджи да ни обясняват с каква 
скорост да се храним или как да си почистваме 
зъбите. Но за добро или за лошо тези технологии 
вече навлизат с изключително бързи темпове.

 В настоящето потребителите често 
използват своите смартфони, за да комуникират 
с IoT устройства, независимо дали става дума 
за интелигентен високоговорител или домашен 
термостат. Свързаните устройства предлагат 
удобство помагайки за отдалечения контрол, но 
използването им е все още в зората си. Тепърва 
ще видим много сценарии и приложения, които 
ще навлизат все по-сериозно в ежедневието ни.

Как „Интернет на нещата“ ще 
промени света около нас
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Бъдещето

 Според специалисти, до 2025 година 
ще има повече от 21 милиарда IoT устройства в 
мрежата. За сравнение, броят на всички хора към 
момента е малко над 7 700 000. Тази прогноза идва, 
след като през 2016 г. е имало не повече от 4,7 
милиарда неща, свързани с интернет, според IOT 
Analytics.  Причина за това стремглаво нарастване 
е постоянното попълване на домакинствата  и 
градската инфраструктура с нови технологии, 
които също биват присъединяване към мрежата.
В близкото бъдеще крайните потребители 
няма да са единствените, които използват IoT 
устройства. Институциите и компаниите все 
повече ще приемат интелигентни технологии, за 
да оптимизират своите процеси, да спестяват 
време на екипите и разбира се - пари. Градовете 
ще могат да се автоматизират почти напълно и 
много процеси ще се управляват дистанционно.

Кошчетата и контейнерите за боклук ще 
изпращат съобщения

до компанията за почистване, когато се напълнят 
и това ще спестява много време и напразно 
разкарване на екипите по чистотата. Уличното 
осветление ще се включва когато „усети“, че 
наблизо преминава кола или пешеходец, вместо 
да стои светнато през цялото време и да хаби 
електроенергия. Сценариите са стотици. 

 Събирането на всевъзможни данни 
също ще допринесе за развитието на Internet 
of Things сектора – от данни за температурата, 
фините прахови частици, влажността на въздуха 
и други екологични показатели, до такива за 
автомобилния трафик, човекопотока в метрото 
или в административните сгради и какво ли 
още не. Генерирането на тази информация в 
реално време ще изисква наличието на сензори 
и всевъзможни други устройства, разпръснати 
около нас.

Сериозна роля в IoT ще изиграе и 
използването на изкуствен интелект

 Интелигентните домашни центрове, 
термостати, осветителни системи и дори 
кафемашини, вече събират данни за навиците на 
потребителите и моделите на използване. Когато 
настройвате устройство с гласово управление, 
вие му позволявате да записва това, което 
казвате и да съхраняват тези записи в облака.

 В повечето случаи данните се събират, за 
да се улесни машинното обучение – относително 
ново технологично направление, което е в 
основата на изкуствения интелект. То помага на 
компютрите да се „учат“, без някой да трябва 
да ги програмира. Така те могат да „научат“ 
какви са вашите предпочитания и да коригират 
поведението си в бъдеще.
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 Друга технология, която ще повлияе много 
на IoT сектора, е петото поколение мобилни 
мрежи (5G). Тяхното развитие обещава по-
голяма скорост и възможност за свързване на 
повече интелигентни устройства едновременно. 
Това ще подхрани иновациите в компаниите, 
които произвеждат IoT устройства и ще засили 
потребителското търсене на нови продукти.

Автомобилите поумняват

 С навлизането на 5G ще се ускори и 
развитието на технологиите за автономни 
автомобили – т.е. такива без шофьор, както и 
свързаните превозни средства, които вече са на 
пътя.

 Може да не мислите за колата си като за 
IoT устройство. Но новите автомобили все повече 
ще анализират вашите данни и ще се свързват 
с други неодушевени предмети – включително 
други високотехнологични превозни средства на 
четири колела.

Сигурност, лични данни и хакери

„Интернетът на нещата“ може и да обещава много 
повече удобство, спестяване на време, 

 
по-енергоефективни технологии и много нови 
функционалности. Той обаче има и своите 
негативни страни. 

 Все повече ще се сблъскваме с проблеми, 
свързани с поверителността на данните и 
сигурността. IoT устройствата ще бъдат все по 
често използвани от хакери. Не на последно 
място и защото собствениците им ще подценяват 
тяхната сигурност. Повечето потребителски 
IoT устройства по принцип се намират в дома и 
не могат да имат инсталиран скъп софтуер за 
сигурност, което ги прави уязвими за атаки.

 И ако в миналото хакерите можеха да се 
докопат главно до вашите снимки на котенца 
или такива от поредното парти, в което сте 
участвали, помислете си какво ще стане, когато 
бъде компрометирана сигурността на умния 
ви бойлер, фурната в кухнята, входната врата 
или вашия автомобил. Неотдавна, в една от 
безбройните серии на филмовия франчайз „Бързи 
и яростни“ видяхме как флотилия от автономни 
коли просто потегля да гони целта си по улиците 
на Ню Йорк, по команда на злонамерени хакери. 
Към момента този сценарий все още е в рамките 
на фантастиката, но не сме далече от времето, 
когато ненадейно ще се окаже реалистичен.
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Симпатичните машини тепърва ще разширяват употребата си за доставки, 
наблюдение, заснемане и дори ... спортни състезания
Александър Александров
 На поляната до сградите на София 
Тех Парк цари оживление. Стотици млади 
хора обикалят, разговарят помежду си или се 
занимават вглъбено с някаква техника. Около 
тях има маси с различни устройства, напитки, 
рекламни банери и какво ли още не. Настроението 
е доста приповдигнато – нетипично за сутринта 
на късната октомврийска събота, а атмосферата 
става все по-напрегната. Усеща се, че

има нещо необикновено във въздуха ...

 И то съвсем буквално. Ако повдигнете 
глави малко по-високо ще ги видите. Два малки 
и изключително бързи летящи дрона се стрелват 
покрай публиката, правят завой, преминавайки 
покрай едно от флагчетата на поляната и 
продължават, ускорявайки към следващото 
препятствие по трасето.

 Намираме се насред надпревара по един 
от най-новите спортове в света – състезание с 
летящи дронове. Няколко десетки пилоти от 
България и не само са се събрали, за да премерят 
сили в тази бързо развиваща се и

изключително атрактивна дисциплина.

 Състезателните дронове са малко по-
различни от останалите, движат се изключително 
бързо и се управляват през специални очила, 
които прихващат в реално време сигнал от 
камерата на летателния апарат (т.нар. FPV – First 
Person View). Всичко това създава неописуемо 
усещане, защото пилотът се намира почти като 
във филм (мислете си за нещо като „Междузвездни 
войни“). А заедно с него и зрителите. Или поне 
онези сред тях, които разполагат със собствени 
очила, свързали са ги с дрона и получават сигнал 
от него. Затова не е изненада, че този нов спорт 
бързо набира популярност по света и в някои 
страни вече има състезания с награден фонд от 
няколко милиона щ. долара.

 Спортните прояви са само един от 
примерите за това колко бързо летящите дронове 
навлизат в обществото ни и откриват своето 
място във все повече ниши. От началото на 2021 г. 
в България вече е в сила и съответната законова 
регулация, която гарантира, че този иновативен 
сегмент ще се развива съобразно законите.

Летящите дронове вече навлизат в живота ни
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Съществува и организация, посветена на неговото 
популяризиране – Обединено дрон общество. 
Увеличава се броят на пилотите, обученията и 
други инициативи, свързани с дронове.

Доставките по въздуха

са съвсем логично приложение на тази 
технология, което вероятно много скоро ще 
започнем да виждаме и у нас. Някои компании по 
света вече експериментират с доставки на близко 
разстояние на бира, пици или дори продукти, 
закупени от онлайн магазини. Други като 
българската Dronamics разработват дронове за 
далечни полети, способни да пренесат храна или 
медикаменти на стотици километри разстояние. 
Всичко това, разбира се, трябва да съответства 
на съществуващите регулации в сферата на 
гражданското въздухоплаване. У нас през 
миналия май пък представители на Обединено 
дрон общество и други организации извършиха 
първата доставка на книги с дрон в Перник.

Спешна помощ

 В някои случаи дрон би могъл да спаси 
човешки живот, като достави бързо и надеждно 
до пациент лекарство, дефибрилатор или друг 
медицински апарат. Преди две години в САЩ 
дори беше осъществена първата в историята 
доставка с дрон на бъбрек за трансплантация.

Наблюдение и сигурност

 Това е още една много обещаваща област 
на приложение на дроновете. В бъдеще те биха 
могли да обикалят (автоматично или управлявани 
от оператор) например оградата на предприятие 
или военен обект, покривайки даден периметър 
и да изпращат автоматично съобщение на 
диспечери при настъпването на някакво събитие 
(например появата на нарушител). Добавянето 
на технологии за изкуствен интелект и машинно 
зрение в много от съвременните дронове 
позволява изключително разнообразни сценарии 
на употреба в сферата на сигурността.

Заснемане

 Това е може би най-популярната сфера, в 
която летящите автономни апарати се използват 
днес. Почти няма големи спортни прояви на 
открито или концерти, над които да не се виждат 
куадкоптери или други дронове, висящи отгоре 
и заснемащи събитието от високо. Един такъв 
апарат дори падна на терена по време на 
футболен мач.

 Снимането с дрон на сватби, рекламни 
клипове, влогове в YouTube и дори цели филми 
също става все по-популярно, а у нас, както 
и в други държави, дори има фестивали за 
продукции, създадени изключително и само с 
такива летящи машини.

Земеделие

 Може и земеделието да не е първото 
нещо, за което се сещате, когато заговорим 
за дронове, но в него тези апарати могат да 
помогнат изключително много. Те могат например 
да обикалят огромни площи, засяти с някаква 
култура и да проследяват различни показатели 
– температура, влажност, светимост. Могат също 
да изпращат автоматични съобщения за животни 
или дори за хора, навлезли в посевите. Огромните 
разстояния в селскостопанските имоти правят 
трудно и ресурсоемко обикалянето на хора, а 
един дрон може да се окаже безценен помощник 
и допълнителни „очи и уши“ (да не говорим за 
други сензори), който да му дава на фермера 
навременна информация за случващото се в 
неговите ниви.

https://www.facebook.com/udc.bg/
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Намираме се пред революционна промяна на 
професиите

Някога замяната на хората 
от роботи беше сценарий, 
често срещан в научната 
фантастика. През 2021 г. обаче 
това постепенно започва 
да се превръща в реалност 
– всевъзможни машини ни 
заобикалят и вършат неща, които 
ние сме правили преди както в 
личен, така и в професионален 
план.
 
Но преди да се паникьосате, 
че смешно изглеждащ робот с 
електрическа крушка, вместо 
нос, ще ви открадне работното 
място, помислете за другата 
гледна точка. Историята 
показва, че машините често са 
стимулирали икономиката и са 
създавали огромен брой нови 
работни места.

В миналото движението на 
лудитите е унищожавало 
тъкачни станове и друга

Вижте кои професии ще изчезнат и какви нови могат да 
бъдат създадени, когато днешните ученици завършат

техника именно поради страха, 
че те ще отнемат работата им. 
Това се е случвало в началото 
на Индустриалната революция 
и днес можем да каже, че те 
не са се оказали прави. Защото 
технологиите са спомогнали 
за индустриалното развитие, 
помагайки на повече хора да 
намерят препитание с времето. 
В наши дни също имаме такива 
примери за нови професии, 
които възникват благодарение 
на иновациите.

 В следващите редове 
ще ви запознаем с професиите, 
които най-вероятно ще останат 
в миналото и тези, които 
ще се утвърдят в бъдещето, 
благодарение на динамичния 
технологичен прогрес.

Работници в заводи

Монтажните и промишлените

роботи, контролирани от 
компютри, могат да сглобяват 
автомобили и други продукти 
и се използват още от края 
на 50-те години на миналия 
век. Днес почти всички големи 
производствени работни 
места използват роботи, за да 
произвеждат милиони различни 
продукти ефективно и на 
ниска цена. Тази тенденция ще 
се засилва с навлизането в 
предприятията на технологиите 
от типа “Интернет на нещата”.
 
Освен това роботите стават 
много по-достъпни и доста 
от тях вече могат да бъдат 
програмирани практически 
от всеки. Те не изискват 
квалифициран техник, който 
да им задава необходимите 
задачи. И тъй като роботи 
като тези стават по-умни и по-
евтини, все повече компании ще 
ги използват в своята работна 
среда.

Катя Димитрова
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Шофьори

 
Самоуправляващите се 
автомобили стават все по-
близка и осезаема реалност. 
Пример за това са технологиите, 
които се използват днес за 
безпилотно шофиране на 
автомобили Tesla и тестовите 
превозни средства на Google и 
други компании.
 
Тъй като самоуправляващите 
се автомобили започват да се 
използват повече, потенциалът 
на загубените работни места 
е огромен, тъй като те могат 
да заменят милиони шофьори 
на автобуси, таксиметрови 
шофьори, шофьори на камиони 
и други.
 

Телефонни оператори и 
рецепционисти

Всички сме получавали 
автоматизираното обаждане 
и много от нас вече са се 
докосвали до него. Тъй като 
разпознаването на глас и 
синтезът на говор все повече 
напредват, за компаниите става 
по-лесно да внедрят IVR (inter-
active voice response) системи 
и по-трудно за хората да 
разберат дали говорят с човек.
 

Касиери
 

Вече има хранителни 
магазини по света с линии за 
самообслужване. Въпреки че 
техните системи все още се 
наблюдават от човек, той най-
често върши работата на много 
повече хора. И след време дори

това човешко присъствие 
едва ли ще бъде нужно на 
търговските обекти.

Банкови касиери и 
чиновници

 
В миналото не беше нещо 
необичайно една банка 
да има много служители. 
Днес банкоматите замениха 
човешките служители за 
депозиране и теглене на пари, 
както и редица други дейности.
 
С навлизането на финтех 
платформи, както и 
криптовалути, банките и 
финансовата индустрия 
скоро може да станат още по-
иновативни, а нуждата от хора 
- по-малка.
 

Пилоти

Самолетните превози са едни 
от първите, в които навлиза 
автономно управление през 
годините. А напоследък армията 
на САЩ и други страни вече 
използват автономни дронове, 
които извършват наблюдение 
и дори атакуват без помощта 
на хора. Тъй като тези дронове 
стават по-напреднали и 
способни, те ще се адаптират 
към други области и е доста 
вероятно да заменят и пилотите 
на товарни, а по-късно и на 
пътнически самолети.

Бармани
 
Вече има компании, които 
работят и внедряват системи за 
заместване на барманите.

Туристически агенти
 
Преди широката употреба 
на интернет много хора 
работеха като туристически 
агенти, за да помогнат за 
намирането, организирането и 
резервирането на най-добрата 
оферта за пътуване. Днес 
можете да направите това 
сами, без да се нуждаете от 
туристически агент.
 

Хотелски персонал
 
Вече има хотели, които 
експериментират със замяната 
на рецепционистите и други 
служители с роботи, които 
изпълняват същите задачи. 
 
А сега да погледнем позитивно 
на темата и да разгледаме 
професиите на бъдещето, които 
ще създават възможности пред 
днешните ученици, когато те 
излязат на пазара на труда.
 

Инженер по машинно 
обучениe

 
Този специфичен клон на 
изкуствения интелект е доста 
подходящ за хората, които имат 
страст към компютърните науки 
и биха искали кариера в бързо 
развиваща се и вълнуваща 
индустрия.

Инженерите по машинно 
обучение (machine learn-
ing) използват данни, за да 
обучават компютрите да вземат 
решения без предварително 
програмиране. 
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Инженер по роботика

 
Тъй като технологията 
продължава да се развива с 
бързи темпове, инженерите по 
роботика трябва непрекъснато 
да анализират, преоценяват, 
конфигурират, тестват и 
поддържат прототипите, 
роботизираните компоненти, 
интегрирания софтуер и 
машините, които създават за 
целите на различни индустрии. 
Това е изключително техническа 
работа, която изисква търпение 
и рационално мислене.
 

Data science специалист
 
Наречени „най-секси работата 
на 21-ви век“, професиите в 
областта на науката за данни 
не са нови и се появяват като 
други технологични професии 
като инженери за облачни 
изчисления или инженери 
по машинно обучение. Те 
обаче още не са развили 
пълния си потенциал. Тъй като 
предприятията и организациите 
събират и използват повече 
данни всеки ден, търсенето на 
квалифицирани експерти ще 
расте все повече и повече.

Cloud специалист
 
През последните няколко 
месеца “облачните” изчисления 
се превърнаха в задължителни 
за тези, които работят 
дистанционно. В същото време 
организациите трескаво наемат 
хора с умения и знания, които 
могат да мигрират процеси, 
да внедряват необходимите 
инфраструктури и да 
изпълняват задачи, свързани с 
“облачната” архитектура.

Експерт по 3D принтиране
 
3D принтирането ще 
стане толкова актуално и 
фундаментално в бъдеще, 
колкото изкуственият 
интелект и роботиката. 
Експертите в областта трябва 
да притежават творчески 
умения със способността да 
подобряват рентабилността и 
приложимостта на моделите, 
както и да притежават 
компютърни умения и познания 
за инструменти за 3D печат.

Как да се справим с този 
променящ се свят?

 

Макар да е невъзможно този 
списък да бъде напълно 
изчерпателен, той дава някаква 
представа за това как ще се 
променя пазарът на труда. 
 
Това може да ни помогне да се 
ориентираме в обстановката и 
да се опитаме да се адаптираме 
по възможно най-бърз 
начин. Освен това разширява 
кръгозора ни и ни подсказва 
какви вълнуващи времена ни 
очакват.
 
Разбира се, не всички хора 
ще умеят да програмират и 
да се занимават със сложни 
технически области. Промените 
обаче, както казахме по-
горе, винаги са отваряли и 
нови, неподозирани работни 
места. Ето защо вероятно е 
много по-разумно да приемем 
технологичния преход, който 
така или иначе е неизбежен, 
вместо да се паникьосаме 
напразно и в един момент да се 
окажем напълно неподготвени 
за него.
 
Кой знае? Мечтаните професии 
за някои от нас може би тепърва 
предстои да се появят.
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Мъж от Обединеното кралство революционизира 
медицинската история, след като стана първият 
пациент в историята, сдобил се с 3D принтирана 
очна ябълка. Операцията е част от авангардно ново 
проучване.

Инженерът, който сега е на 40 години, е загубил 
лявото си око през 20-те си години и оттогава 
използва протези. За разлика от дългата процедура 
по поставянето им, опцията за 3D отпечатване може 
да отнеме само три седмици. В добавка, репликата 
изглежда като неразличима от истинската ретина.

В момента революционната технология се използва 
за възпроизвеждане на всичко – от пържоли до цели 
квартали.                                   
                                               Вижте още: Pixelmedia.bg

Многократно отлаганото изстрелване на космическия 
телескоп Джеймс Уеб претърпя пореден неуспех. 
Първоначално планирано за 18 декември, 
Американската космическа агенция NASA го отложи 
за 22 декември 2021 година.

Забавянето се дължи на инцидент, възникнал, докато 
техниците се подготвяли да прикрепят телескопа към 
ракетата Ariane 5, която ще го пренесе в космоса. В 
момента агенцията разследва инцидента, който може 
да е повредил телескопа. 

Наследникът на космическия телескоп Хъбъл 
е съпътсван от множество закъснения. Когато 
разработката му започна през 1996 г., NASA очакваше 
да го изстреля през 2007 г.     
                                    Вижте още: Pixelmedia.bg

Американската космическа компания SpaceX 
планира да осъществи пробен орбитален полет на 
прототипа на Starship през януари 2022 година. Това 
съобщи основателят на компанията Илон Мъск.

“Ще направим куп тестове през декември и се 
надяваме да стартираме през януари. Съществуват 
много рискове, свързани с този старт, така че не 
мога да кажа дали той ще е успешен, но се надяваме 
да постигнем сериозен напредък”- посочва 
собственикът на SpaceX.

Космическият кораб е предназначен за полети до 
Марс и ще събира сто души. Прототипите му вече 
няколко пъти са правили изпитателни полети с 
връщане на Земята, но досега са били унищожавани 
в земната атмосфера. 

От всички полетни тестове на Starship само 
последният, който се проведе през май, премина без 
унищожаване на устройството.    
                        Вижте още: Pixelmedia.bg

Учениците на възраст от 11 до 15 години от всички 
български училища вече могат да кандидатстват за 
участие в конкурса за космическия тренировъчен 
лагер Space Camp Turkey. 

За целта те трябва да изпратят есе до 500 думи или 
видео есе до 5 минути на български или английски 
език по една от следните теми: „Телескопът James 
Webb – нова ера в изследването на дълбокия Космос”, 
„Един мой ден като корабокрушенец на Луната” или 
„Космическата „мода” през последните 60 години – 
тенденции в космическите костюми”. 

Най-добре представилите се кандидати ще се борят 
за пълна или частична стипендия за участие в 
програмата Space Camp Turkey. През лятото на 2022 
г. се предвижда в космическия лагер да участват 
четири групи младежи от цяла България.

Крайният срок за изпращане на творбите е 6 февруари 
2022 година.
                                     Вижте още: Pixelmedia.bg

Британец е първият 
в света пациент с 3D 

принтирано око

NASA отложи 
изстрелването на 

телескопa Джеймс 
Уеб за 22 декември

SpaceX планира първия 
орбитален тестов полет 
на Starship в началото 

на 2022 г.

Започна конкурсът за 
участие на български 

ученици в Space 
Camp Turkey 2022

https://pixelmedia.bg/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81-3d-%d0%bf/
https://pixelmedia.bg/nasa-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bfa-%d0%b4%d0%b6/
https://pixelmedia.bg/spacex-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb/
https://pixelmedia.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/
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В рамките на проекта са планирани общо 12 кръгли 
маси с участието на местната власт, малък и среден 
бизнес, неправителствени организации и други 
заинтересовани участници, които ще се състоят в 
следващите месеци. 

Целта на провеждането им е да са разяснят ползите 
от инсталирането на електрозарядни станции 
за развитието на бизнеса в региона, както и 
заинтересованите участници да изразят намерение 
да се включат в инициативата за изграждане на 
електрозарядни станции на техните обекти. 

Провеждането на три поредни кръгли маси в 
Благоевград, Симитли и Сандански е планирано за 
началото на декември 2021 г.     
                                               Вижте още: Pixelmedia.bg

Учени от Северозападния университет създадоха 
мощна камера, която може да вижда през твърди и 
непрозрачни обекти като мъгла, ъгли и дори човешка 
плът и кости.

Устройството, което изглежда като дошло от 
научната фантастика, използва система за улавяне 
на светлината, наречена „синтетична холография 
с дължина на вълната“. Тя работи като разпръсква 
лазерна светлина върху скрити обекти, след което я 
връща обратно към камерата, където AI реконструира 
сигналите, за да покаже скрития обект.

Технологията все още е в етап на прототип. Въпреки 
това, ранните резултати са обещаващи.
                                                        
        Вижте още: Tech.offnews.bg

Джейк Абът, професор от университета в Юта, твърди, 
че Земята скоро може да започне да прилича много 
на Сатурн. По думите му планетата ни е на път да има 
свои собствени пръстени, направени от … боклуци.

„Имаме огромен проблем с космическия боклук и той 
само ще се влошава, тъй като все повече компании и 
правителства пускат в космоса сателити, космически 
кораби, сонди и дори туристи“ – алармира експертът. 
Той обяснява, че докато голяма част от това, което 
изпращаме в орбита, в крайна сметка се изсмуква 
обратно в земната атмосфера, за да изгори, друга 
част остава.

Според Европейската космическа агенция около 170 
милиона парчета космически боклук, по-големи от 
един милиметър, вече са в орбита. Приблизително 
670 000 от тях са по-големи от сантиметър. Проф. 
Абът вярва, че един от начините за изхвърлянето им 
е чрез магнити.
                                                                                                                                             
                                           Вижте още: Tech.offnews.bg

Ракетният стартъп Astra успешно достигна до орбита 
със своята Rocket 3. Това е четвъртият опит на 
компанията да постигне този резултат.

Ракетата е изстреляна на 20 ноември в 13:16 ч. от 
тихоокеанската космическа площадка на остров 
Кодиак, Аляска. За тази мисия тя е носила не реален, 
а тестов товар за американската армия.

Припомняме, че при три поредни изстрелвания 
калифорнийският стартъп не успяваше да достигне 
до орбита. При последния от тях, който се проведе 
на 28 август тази година, ракетата се издигна от 
стартовата площадка, но се отклони от планираната 
траектория.

С успешното си изстрелване Astra се присъединява 
към малкия брой частни компании, които са 
достигнали орбита с частна ракета. Сред тях са и 
Virgin Galactic, SpaceX и Rocket Lab.

                        Вижте видеото: Tech.offnews.bg
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всичко

Пръстени от 
космически боклук 
се формират около 

Земята

Ракетният стартъп 
Astra достигна 

орбита за първи път
(Видео)
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https://tech.offnews.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87/
https://tech.offnews.bg/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%bf-astra-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7/?fbclid=IwAR3_0rmSbwlKeUdckYwtCe9anDClR2-fau-ZVd1ELQ2b9CyW8pG6BYSsbCM
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 Знаете ли, че годишно в света от инфаркт 
умират един или двама души на всеки хиляда? 
Голяма част от тези хора могат да бъдат спасени 
и с тази мисия се е заела българската Фондация 
"Първите три минути". Това е първата организация 
у нас, която прави практически обучения по 
оказване на първа помощ при случаи на внезапно 
спиране на сърцето.

Може ли да бъде спасен човек със спряло 
сърце?

 
 Според членовете на фондация “Първите 
три минъти“ отговорът е “Да!”. Но само при 
условие, че никое звено на спасителната верига 
не се скъса – от незабавното разпознаване на 
инцидента, през повикването на спешна помощ 
и оказването на адекватна първа помощ с

 притискане на сърцето и обдишване в ритъм 30:2, 
до дефибрилацията с автоматичен дефибрилатор 
в първите три минути. Това е начинът да бъде 
върнат човек към живота и забавянето на което и 
да е от тези действия е фатално.

Тъжното лице на статистиката

 В България годишно от внезапно спиране 
на сърцето загиват над 10 000 души – 10 пъти 
повече, отколкото в катастрофи на пътя и 100 
пъти повече, отколкото в пожари и бедствия.  Но, 
ако свидетел на инцидента започне незабавно 
сърдечен масаж и изкуствено дишане и до 
3-5 мин. бъде извършена дефибрилация с 
автоматичен външен дефибрилатор, шансовете 
за оцеляване на пострадалия нарастват на 50-
70%. За да повиши познанията и уменията на 
българите в тази област, фондация 

Мария Иванова

Фондация “Първите три минути” 
учи българите как да оказват първа помощ при инфаркт

https://firstaid.bg/
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„Първите три минути“ периодично провежда 
безплатни уебинари на тема „Внезапно спиране 
на сърцето – какво да правим, докато чакаме 
линейка?“.

Кампания за поставя дефибрилатори на 
обществени места

 Освен с животоспасяващите си обучения, 
организацията допринася за общественото 
здраве и чрез кампанията си за поставяне на 
дефибрилатори на оживени места в столицата. 
Средствата за тях се събират от връщане на стари 
автомобилни акумулатори, което на практика 
обединява две важни каузи - екологичната и 
тази за осигуряване на навременна помощ на 
хора, сполетени от сърдечен арест.

Първият обществен дефибрилатор е вече 
факт

 Практиката на специалистите от 
фондацията сочи, че при внезапно настъпил 
инфаркт първите три минути са решаващи за 
предотвратяването на фатален край. Ето защо 
организацията се стреми към подсигуряването 
на сто автоматични дефибрилатора, както и 
обучението на 1000 човека за работа с тях и 
оказване на първа помощ при сърдечен арест. 
Първият успех в тази посока е поставянето на 
обществено достъпен автоматичен дефибрилатор 
във Физическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

Настолни и ролеви игри по първа помощ

 В подкрепа на своята мисия фондацията 
разработва и проекта „Предай нататък – първа 
помощ за учители и ученици“. В рамките на 
инициативата преподаватели от столични 
гимназии създават настолни и ролеви игри за 
обучение по първа помощ в училищата. Сред най-
интересните предложения, върху които екипите 
работят, са създаването на игри, кръстословици, 
презентации, тестове, карти, симулации, анкети и 
информационни листовки. 

 Очаква се в проекта да бъдат обхванати 
над 4000 ученици от гимназиален етап. А след 
изработването на всички ресурси, те ще бъдат 
предоставени за свободен достъп на страницата 
на фондацията. По този начин от тях ще могат 
да се възползват всички желаещи учители и 
ученици в цялата страна.
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JAMBA дава опора и работа на стотици 
хора с увреждания

Катя Димитрова
Думата Jamba, в превод от старолатински, 
означава „опора“. И не е случайно, че точно това 
е името на организацията, която дава лична и 
професионална подкрепа на хиляди хора със 
специални потребности в България. От години тя 
помага тези хора да се превърнат в пълноценна 
част от обществото.
 

Какво точно представлява JAMBA?
 
Става дума за неправителствена организация, 
която развива онлайн платформа и 
консултантска помощ за осигуряване на среда за 
предварителна подготовка и последващ подбор 
с цел професионална реализация на хората с 
физически увреждания у нас. Тя осигурява достъп 
до образование, натрупване на умения и старт на 
кариера за хора с различни възможности.
 
Зад нея стоят имената на Йоана Колева и 
Ива Цолова - две енергични млади дами със 
сериозен опит в доброволчеството. Те се срещат в 
неправителствения сектор през 2015 г., работейки 
с хора с увреждане на слуха.

Комуникирайки активно с хора с различни 
възможности, те виждат големия проблем с 
включването в пазара на труда като едно от 
най-големите предизвикателства за тези, които 
имат специални потребности. Така се ражда 
организацията им.

„Още първият път, в който изрекохме на глас 
J-A-M-B-A (означава “опора” от старолатински), 
разбрахме, че ние сме JAMBA“, споделят Йоана и 
Ива. Двете заедно намират партньор в лицето на 
Антон Гавраилов, който ръководи IT проекти.

Заедно те създават онлайн пространство за 
среща между работодатели и кандидати, но след 
старта става ясно, че всички работодатели държат 
на предварителна среща с екипа на JAMBA. Тази 
обратна връзка предопределя изместването 
на фокуса от онлайн платформа за предлагане 
и търсене на работа към специализиран 
информационен портал и консултантски услуги. 
И до днес организацията помага на хора с 
различни възможности да се интегрират на 
пазара на труда.

“До момента сме интегрирали над 300 души в 
пазара на труда, обучили сме над 500 души”, 
коментира неотдавна пред БНР Йоана Колева. 
По думите ѝ, организацията има възможност да 
провежда обучение на 50-60 души при нормална 
ситуация.
 
„Имаме компютърни обучения и технологична 
база за 35 души, възможностите са големи. Това, 
което е основно, е да имаме предпоставка да го 
правим и да виждаме желанието на кандидатите. 
Нашите възможности са добри, надявам се да 
има все повече ентусиасти, които искат да се 
развиват”, споделя още Колева.

https://jamba.bg/
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Оттам отбелязват още, че във всички развити 
държави съществува подобна платформа. И са 
установили партньорство с някои от тях, за да 
получат съответното know-how.

Инициативите и признанията на JAMBA

През октомври 2017 г., по време на 10-ото и 
юбилейното издание на Clinton Global Initia-
tive 2017 на Clinton Foundation в Бостън, САЩ за 
първи път в инициативата вземат участие двама 
български участници – именно Ива Цолова и 
Йоана Колева. Техният проект е един от 60-те, 
които получават специално признание.
 
През юни 2018 г. JAMBA е една от българските 
организации, които са поканени в белгийската 
столица Брюксел на форума „Социални иновации 
за приобщаващо общество“ в Digital Cam-
pus. Целта е била да разкажат за опита си в 
социалните иновации и добрите практики, които 
прилагат в ежедневната си работа.

Друг любопитен факт е, че JAMBA е организатор 
на първoто благотворително бягане за хора с 
различни възможности - Run2Gether България. 
За три години събитието е събрало над 4000 
участници в подкрепа на бягането с кауза. 
Организацията провежда и първия за страната 
специализиран кариерен форум за хора с 
различни възможности - „Равенството значи 
повече“. В него вземат участие 26 фирми и 400 
кандидати за работа.

Сред наградите и постиженията на организацията 
са: 1-во място в категория „Обществена дейност“ 
на Forbes Business Awards 2018 г., 2-ро място 
в категория „Най-добър стартиращ бизнес“ на 
Forbes Business Awards 2018, сертификат за 
проект с висок обществен принос от Наградите 
„Джон Атанасов“ 2018 г. и много други.

Как хората със специални потребности да 
бъдат пълноценна част от обществото?

 
 

Възможностите, които Йоана Колева и Ива Цолова 
дават на хората с увреждания, са съобразени 
с техните различни възможности. Винаги се 
вземат предвид образованието и уменията за 
работа, като вземат предвид индивидуалните 
предизвикателства на всеки кандидат.

Според  Йоана не може да отрече, че 
дискриминация сред работодателите продължава 
да има, но все повече от тях наемат хора с 
физически или други увреждания.
 
В България има над 680 000 души с трайни 
увреждания. Заети от тях са едва около 10%, 
показват данните на националната статистика. 
За съжаление, шансовете тези хора да намерят 
работа сами са по-малки. Много от тях биват 
многократно отхвърляни и това ги прави 
неуверени и предубедени.
 
Защо проектът JAMBA е толкова важен за 

България?
 
Защото променя посочената по-горе статистика 
към по-добро и дава шанс на хората със 
специални потребности у нас за качествен и 
пълноценен живот, какъвто те заслужават.

JAMBA свързва хората с увреждания и 
работодателите чрез своята иновативна 
платформа и чрез физическия си кариерен 
център, базиран в София. Това далеч не е само 
едно онлайн пространство, което служи за 
връзка. Йоана, Ива и техните колеги искат още 
да развиват необходимите умения у търсещите 
работа.
 
Тяхната инициатива е много полезна в едно 
общество, което все още страда от редица 
предразсъдъци, особено когато се говори за хора 
със специални потребности. А добрата новина е, 
че това общество изглежда готово да се сбогува с 
предразсъдъците си и да даде същия равен шанс 
на хората с увреждания, които без съмнение имат 
с какво да го изненадат.
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Ако и вие сте си мислили, че рисуването на 
комикси е нещо, с което ви се занимава и бихте 
превърнали в своя професия, но никога не сте 
знаели от къде да започнете, тази статия може 
да ви е интересна.

Запознайте се с Манга Академия - първата 
българска организация, изцяло фокусирана 
върху обучението по рисуване на комикси и 
всеки друг аспект от тяхното създаване.

Обученията в академията са насочени към хора 
от всички възрасти и обхващат всички стъпки 
от създаването на един комикс, независимо от 
стила му. В тях участниците ще разберат как да 
се научат да рисуват, как да изградят дизайна 
на своя герой, да разкажат завладяваща история 
и не на последно място - ще станат част от цяла 
общност от хора, които се интересуват от темата.

Александър Александров

Как да се научим да рисуваме комикси

Съветите на Манга Академия, първата българска организация фокусирана върху 
обучението по това визуално изкуство

“Искаме да създадем не просто курс по рисуване, 
а общност, която да се развива и расте” - споделят 
от екипа на организацията. И по всичко личи, че 
вече са го постигнали.

Съвсем наскоро Манга Академията отпразнува 
своята 10-годишнина. По този повод тя дори 
събра много от артистите, преминали през нея 
през годините, които споделиха свои размисли 
и интересни ситуации свързани с работата им 
като комикс художници. Всички те са включени в 
специална книга, издадена от академията.

Нейната тематика отново включва всички 
аспекти от създаването на комикси - писане, 
рисуване, измислянето на герои и много други 
области. Много скоро предстоят и работилници, 
посветени на темата.

https://manga-academy.net/
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Съвети за начинаещи

Ето и някои съвети от Ани Цочева Рикае, 
основател на Манга Академия, за онези от вас, 
които имат желание да направят първите си 
стъпки в създаването на комикси.

Изберете си сфера на дейност

Създаването на комикси има множество различни 
аспекти. Най-очевидният е рисувателният - 
комиксите обикновено включват рисуване, освен, 
когато не са създадени със снимки или други 
визуални елементи. Затова една възможност е 
човек да се обърне към рисуването. Разбира се, 
има хора, които искат да правят комикси, но не 
искат задължително да рисуват. 

За тях е вариант да станат добри разказвачи и 
да се насочват към създаването на оригинални 
герои и истории. И съответно да си намерят 
партньор, който е добър в рисуването.

Как да се научим да рисуваме комикс?

Ако все пак сте решили да се учите да рисувате, 
имайте предвид, че рисуването за комикси не е 
много по-различно от това за други цели. Една 
отличителна характеристика е, че можеш да имаш 
много проста рисунка, но ако разказваческите 
ти умения са добри, крайният резултат да бъде 
добър. Не е задължително рисунката ти да е 
прекалено детайлна. Всъщност, чрез създаването 
на базови форми могат да се създадат прекрасни 
комикси.



                                                                            СУБКУЛТУРИ                                                       UCHI.BG 35

Какви са перспективите за работа като 
комикс художник? 

Истината е, че малко комикс артисти се изхранват 
само с тази дейност. Тя обаче им дава множество 
други умения, които значително разширяват 
възможностите им да изкарват пари чрез други 
визуални дейности.

"Това, което те ще научат, рисувайки комикси, 
е супер полезно в много посоки. Обикновено, 
ако си добър комикс художник, ставаш също и 
добър илюстратор, създател на сторибордове, на 
плакати и много други неща. Тъй като комиксите 
са събирателно изкуство, те ти дават познания и 
умения в много свързани области" - добавя още 
основателката на Манга Академия.

Освен това с развитието на онлайн технологиите 
през последните години, всеки може да създаде 
оригинален комикс и да го популяризира изцяло 
в интернет, натрупвайки огромна популярност. И 
дори да го превърне в успешен онлайн бизнес. 
Нещо повече - вече много големи заглавия 
са тръгнали от уеб комикси и чак след това са 
издадени в традиционен формат.

Така че в наши дни възможности за реализация 
има все повече. И днес всеки може да започна 
да се занимава с комикси, първоначално най-
малкото за удоволствие и вече след това да реши 
дали иска да превърне това в своя професия.

Първо скицирайте, после навлизайте в 
детайли!

“Всичко, което важи за рисуването по принцип, 
важи и тук. Човек първо трябва да се научи да 
рисува просто, да скицира. Една често срещана 
грешка е, че много хора се опитват да седнат, да 
започнат рисунката от единия край и тя да стане 
готова до другия край. Това е погрешен подход. 
Най-добре е да започнем от проста скица, да 
видим как се побира в листа и после постепенно 
да добавяме детайли” - споделя още Ани Цочева 
от Манга Академията.

Съвети от практиката

Често срещана ситуация е начинаещ художник 
да срещне обект, който не знае как да нарисува. 
Много хора зациклят в такава ситуация и 
подценяват елементарни практики като доброто 
старо търсене в Google.

Понякога е достатъчно просто да потърсите 
правилното нещо и ще откриете информация. 
Дори не е нужно да търсите “Как да нарисувам 
това?”. Често е достатъчно да напишете в 
търсачката единствено обекта, който искате да 
рисувате. Затова е странно, колко много хора 
подценяват тази елементарна възможност.

Илюстрации: Ясена Дачева, Деница Ковачева и Анна Цочева
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 Съвременните открития и технологични 
постижения правят битието ни по-добро и по-
лесно, като допринасят постоянно за развитието 
на цивилизацията. Днес открития се правят 
във всички сфери, но кои са онези от тях, които 
можем да наречем велики, защото изцяло са 
променили света и са улеснили достъпа ни 
до познание? Ето 5 от най-забележителните 
открития на човечеството, без които е трудно да 
си представим живота днес.

   Създаване на писменост

 Преди появата на писменост хората са 
съхранявали в паметта си всичко научено, но с 
течение на времето знанията станали прекалено 
много и се появила нужда да бъдат записани. 
Има запазени рисунки, използвани като 
средство за комуникация преди повече от 20 000 
години, които се смятат за предшественици на 
писмеността.

 Предполага се, че писмеността се е 
появила на няколко места независимо едно от 
друго, а шумерското писмо и египетските

йероглифи са първите писмени системи от 
периода 3400 – 3200 г. пр.н.е. Две хилядолетия 
по-късно финикийците измислили буквеното 
писмо, при което всеки знак съответства на 
определен звук. Те записвали само съгласните 
звукове с 22 букви. 

 Първата азбука е създадена от древните 
гърци през 800 г. пр.н.е., като адаптират 
финикийската за нуждите на своя език, добавяйки 
букви и за гласните. Най-разпространените 
азбуки в света – латиницата и кирилицата – 
водят своето начало от гръцката.

Глаголицата е първата славянска азбука, 
създадена от Кирил и Методий и разпространена 
в България от техните ученици. Тя е оригинална 
графична система и всяка буква отговаря на 
един звук. В края на ІХ век възниква и втората 
старобългарска азбука – кирилицата, която 
получава разпространение сред повечето 
славянски народи и в наши дни се използва в 
руския, беларуския, украинския, македонския, 
сръбския и дори монголския език.

ПЕТ ОТКРИТИЯ, КОИТО 
НАПРАВИХА ПОЗНАНИЕТО 

ПО-ДОСТЪПНО 

Марлена Пенчева
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 Днес са познати около 100 азбуки. 
Китайската писменост се състои от около 50 000 
знака, а на учениците са нужни поне няколко 
години, за да ги усвоят. На хавайските ученици 
им е най-лесно - тяхната азбука се състои само 
от 12 букви и 1 символ.

   Откриване на хартията  

 Създаването на хартията се смята за едно 
от 4-те вeлики изобретения в Китай и се свързва с 
евнуха от китайския императорски двор Цай Лун. 
Макар че е позната и преди него, той е човекът, 
който открива, че хартия може да се прави от най-
различни материали като дървесна кора, коноп 
и дори парцали, и подобрява технологията за 
производството ѝ. Според изследвания, през 105 
г. новият продукт бил представен на китайския 
император, който бил толкова доволен, че дал на 
изобретателя аристократична титла.

 Хартията на Цай Лун била тънка, 
издръжлива и евтина. А най-голямото ѝ 
предимство е, че можела да се произвежда 
масово и ръкописите вече не се правели на 
скъпите парчета коприна или на тежките 
бамбукови плочки. Китайците дълго време пазили 
в тайна начина за производство, но през 751 г. 
производители на хартия били заловени от араби 
и процесът се разпространява. Европейците 
започват да я произвеждат едва хиляда години 
след Цай Лун, а използваният от него метод (като 
се изключи механизирането му) си остава същият 
и до днес.

    Печатната преса на Гутенберг

 Хартията е улеснила значително 
разпространението на писмеността, но това все 
още не било достатъчно за истинския разцвет 
на познанието. Предстояла следващата голяма 
стъпка.

 През XV в. книгите в Европа все още 
били рядкост, защото трябвало да бъдат ръчно 
преписвани. По това време университетът в

Кеймбридж  имал една от най-големите 
библиотеки в Западния свят, в която се 
съхранявали едва 122 книги.

 Печатната преса се появява за първи път 
в Китай, но дължи популярността си на Европа, 
където се усъвършенства. Около 1436 г. немският 
златар Йоханес Гутенберг започнал да работи 
върху създаване на първата механична печатна 
преса. Изобретението прави революция в 
печатането и често е определяно като едно от най-
важните събития на новото време. Съчетаването 
на наборна метална печатна форма, преса, 
мастило, метална сплав за отливане на букви в 
практична механична система дава възможност 
за масово производство на печатни книги на 
ниска цена.

 Първите книги, отпечатани от Гутенберг, 
били религиозни текстове, най-известна 
сред които е 42-редовата Библия. За нейното 
отпечатване били необходими около 100000 
метални плочки, а нагласяването им за една 
страница и зареждането с мастило отнемали 
половин ден. Смята се, че от нея са били 
отпечатани около 200 копия, от които 22 са 
оцелели до днес.
   

Появата на компютрите 

 Визията и възможностите на днешните 
компютри се различават много от първите 
устройства, но това е началото на огромен 
пробив в технологиите. Още в периода 1812/22 
г. английският математик Чарлз Бабидж 
проектира машина за автоматизирана обработка, 
която съдържа всички основни блокове на 
архитектурата на съвременните компютри.

 Първата изчислителна машина с изцяло 
електронен блок и отделна памет е конструирана 
от американския физик с български корени Джон 
Атанасов. В периода 1936/41 г. той и асистентът 
му разработват машина, наречена компютър на 
Атанасов-Бери. Включването на САЩ във Втората 
световна война обаче прекъсва работата на
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Атанасов. Джон Мокли продължава неговата 
идея и с голям екип до 1945 г. създават 
първата универсална действаща електронна 
изчислителна машина. Паметта за данни е с обем 
20 машинни думи.

 Джон фон Нойман е американски физик с 
унгарско потекло, който се помни преди всичко 
като пионер на съвременния цифров компютър. 
През 1945 г. разработва общ модел на компютърна 
система. Неговата революционна архитектура 
и досега остава основа на всички компютърни 
системи като принцип за взаимодействие на 
хардуера и софтуера при изчислителния процес.
    

World Wide Web 

 Познатата ни днес световна мрежа World 
Wide Web е информационна система от взаимно 
свързани хипертекстови документи, достъпни 
през интернет. Те съдържат текст, изображения, 
видео, а преминаването от един документ към 
друг се осъществява чрез хипервръзки.

 Идеята за WWW мрежата е представена 
през 1989 г. от английския инженер и физик Тим 
Бърнърс-Лий, който я създава и ръководи нейната 
реализация в мрежата на ЦЕРН в Швейцария. 

Системата постепенно се разпространява в 
научни центрове по света и на 30 април 1993 г. 
ЦЕРН обявява, че уеб ще може да бъде използван 
свободно и безплатно от всички.
 
 След 2002 г. достъпът до интернет бързо 
се увеличава и се утвърждават успешни бизнес 
модели, базирани на тази концепция. Търсачки 
като Google и Yahoo!, аукциони и онлайн магазини 
като eBay и Amazon.com, социални мрежи като 
Facebook и Twitter и много други проекти. Широко 
се разпространяват форми за споделяне на 
информация и огромна част от познанието вече е 
лесно достъпна за почти всички хора. Плаформи 
като WordPress и Joomla позволяват практически 
на всеки да си създаде лесно уебсайт и да 
споделя своите послания, мисли или да предлага 
продукти и услуги онлайн.

 Днес огромен брой предприемачи, ИТ 
специалисти и визионери като Джеф Безос и 
Марк Цукербърг дори са станали милиардери 
благодарение на уеб пространството. Добре е 
обаче да помним, че техният успех едва ли щеше 
да е възможен, без направеното от Тим Бърнърс – 
Лий, който поставя началото на уеб технологията 
и избира да я подари за свободно ползване на 
всички нас.
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Изкуственият интелектИзкуственият интелект

Можем ли да създадем разум чрез технология? И какво от това?
“Един изкуствен интелект, достатъчно умен да премине теста на Тюринг, ще е и достатъчно умен да 
знае, че трябва да се провали на него.“ (Йън Макдоналд, „Река на боговете“)

Продължава от стр. 1

ИТ специалисти и футуролози във връзка с една от 
най-популярните и впечатляващи технологични 
концепции на всички времена, наречена

изкуствен интелект (Artificial Intelligence 
- AI).

 Това е област от компютърните 
науки, която е многократно експлоатирана в 
научната фантастика. Първите художествени 
произведения, които изследват темата, всъщност 
датират още от далечната 1872 година. През 
последните години тя постепенно излиза от 
територията на фикцията и се развива с все 
по-бързи темпове като реална технология, 
разработвана от големи корпорации, стартиращи 
фирми и университети.

Днес почти всяка технологична компания се 
опитва да популяризира темата и да прибави към 
своите продукти някакви AI функционалности –

ако не наистина, то поне за маркетингови цели. 
Всевъзможни чатботове, бизнес софтуерни 
решения и други получават етикета „изкуствен 
интелект“. Затова и е парадоксално, че все още 
няма нито един човек – включително и най-
големите учени и компютърни експерти, който да 
може да отговори съвсем ясно на въпроса:

Какво точно представлява изкуственият 
интелект?

 Просто защото, за да дадем определение 
за него, първо трябва да отговорим какво по 
принцип представлява интелектът. Въпрос, 
който навлиза в дебрите на философията и който 
се сблъсква с основния проблем – ние просто 
не познаваме достатъчно примери за интелект, 
освен този на самите нас, както и на някои видове 
животни с по-добре развита мисловна дейност. 
Затова и е трудно да създадем достатъчно 
прецизно определение за това явление.

Александър Александров
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Повечето опити да се дефинира изкуственият 
интелект включват понятия като самосъзнание 
(той ще съзнава собственото си съществуване, 
също като нас), самовъзпроизвеждане (ще може 
да създава други свои копия), 

ускорено самоусъвършенстване

(ще може да прави свои копия, които са по-
добри от него, а те на свой ред – още по-добри, 
еволюирайки непрекъснато).

 Най-доброто, с което разполагаме в 
момента, е т.нар. „Тест на Тюринг“, който е създаден 
от бележития математик и криптоаналитик Алън 
Тюринг и в общи линии гласи, че ако една машина 
може да разговаря с човек, без той да разбере, че 
е машина, то тя е пълноценен изкуствен интелект. 
До момента обаче нито една компютърна система 
не е преминала теста.

 Така си оставаме с визията от 
фантастичните книги, филми и видеоигри, в които 
разумните машини най-често са представени като 
заплаха и сценариите обикновено се свеждат до 
желанието им или да унищожат човечеството, 
или да го поробят. Този драматизъм прави 
произведенията на тази тема изключително 
интересни, но не ни дава достатъчно ясна 
представа как би изглеждал изкуственият 
интелект в реалния свят. Някои по-оригинални 
предположения са, че той евентуално би се 
стремил да се интегрира в нашето общество или

просто би игнорирал хората,

защото ще се развива толкова бързо, че съвсем за 
кратко ние ще се окажем толкова безинтересни 
за него, колкото е животът на мравките за нас. И 
в резултат той или ще ни остави да се развиваме, 
или просто ще ни асимилира или „стъпче“, 
въпреки че може да няма нищо против нас.

 Като имаме предвид колко много 
фантастични концепции с времето са се 
превърнали в реалност, не е чудно, че 
апокалиптичните сюжети от филмите и книгите 
влияят толкова силно на обсъждането на темата 
в реалния живот. Затова и дискусията най-често 
прескача между двете крайности – радетелите 
за създаване на изкуствен интелект твърдят, че 
той

би могъл да реши най-сериозните 
проблеми,

стоящи пред човечеството днес. Не липсват обаче 
и противници на тази технологична концепция, 
според които тя може да се окаже най-сериозното 
предизвикателство пред човечеството. 

 И ако си мислите, че в лагера на критиците 
има само заклети фенове на фантастичните 
романи, помислете пак. Едни от най-отявлените 
противници, предупреждаващи най-гръмогласно 
за рисковете от изкуствения интелект, са 
известни учени и технологични визионери,
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сред които личат имената на предприемача 
Илън Мъск, покойния вече брилянтен физик 
и популяризатор на науката Стивън Хокинг, 
съоснователя на Apple Стив Возняк, както и цяла 
плеяда други университетски професори, учени, 
ИТ специалисти и предприемачи.

 Преди пет години те публикуваха открито 
писмо, описващо рисковете пред човечеството 
от създаването на изкуствен интелект. Сред 
подписалите го бяха също основателите на 
Skype и DeepMind, както и учени от Харвард, 
Кеймбридж, Оксфорд и много други научни 
светила и технологични „рок звезди“. В поредица 
медийни участия самият Мъск дори обяви, че 
единственият начин човечеството

да остане конкурентно на изкуствения 
интелект,

след като той се развие, е то самото да еволюира. 
Именно това е и причината малко по-късно Мъск 
да създаде новия си стартъп проект Neuralink, 
който има за цел да разработва интерфейси за 
директна комуникация между мозък и компютър 
и съответно – за подобряване мисловните 
възможности на човека. 

 След като някои от най-големите умове 
на планетата предупреждават, че изкуственият 
интелект може да бъде опасен, съвсем логично 
се налага и въпросът:

Защо изобщо ще го създаваме?

 А отговорът е, че вероятно не е толкова 
лесно да се откажем да го правим. От една 
страна разработката му обещава да спомогне за 
решаването на някои от най-значимите проблеми 
пред човечеството – от откриването на лекарства 
за нелечими днес болести, през нови екологични 
методи за добиване на енергия, до подобряване 
на нашето разбиране за космоса и какво ли още 
не. Дори и да се откажем от всички потенциални 
ползи от изкуствения интелект обаче, това не 
значи, че той няма да се появи.

Просто защото човечеството не действа като едно 
цяло, а е в непрекъсната конкуренция помежду 
си. Така ако една държава или компания се 
откаже от развитието на подобна технология, 
това не значи, че друга няма да я създаде. А 
какво ако тя се окаже тоталитарна страна? Или 
дори терористична организация?

 Накрая съществува и една по-екзотична 
идея – че дори и да не създадем целенасочено 
изкуствен интелект, той

може да се зароди съвсем спонтанно.

Например в някой от съществуващите 
суперкомпютри или пък направо в глобалната 
мрежа интернет. Подобен сценарий обаче се 
смята за много малко вероятен.

 Истината е, че в някаква първоначална 
форма умните компютърни системи вече са тук. 
Можем да ги открием във все по-динамично 
развиващите се решения за анализ на данни 
или в чатботовете – софтуери, които разговарят 
с потребителите на дадени компании в чат 
месинджърите. Някои от тях вече са почти 
неразличими от човек.

 Те обаче са много далече от определението 
за т.нар. „силен“ изкуствен интелект – т.е. такъв, 
който притежава самоосъзнатост и може да 
подобрява себе си, създавайки нови и по-умни 
свои копия. Все още е рано да се каже кога 
и дали такъв ще се появи, въпреки че някои 
футуролози прогнозират, че това ще стане след 
броени десетилетия. Дали те ще се окажат прави, 
тепърва предстои да разберем.
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Сугестопедия - 
педагогика за скритите резерви на човешкия ум

Марлена Пенчева
Живеем в динамичен свят, който изисква да 
научаваме все повече неща за ограничено 
време. А защо е необходимо това да става по 
труден и досаден начин, когато има възможност 
да се случва с лекота и позитивни емоции? 
Резултати при традиционното учене се постигат 
с много труд и се използват само съзнателните 
и волеви способности на мозъка да запаметява. 
Сугестопедията избягва точно това и включва 
огромния потенциал на несъзнаваното 
възприемане на информация. Методът, създаден 
през 70-те години на миналия век от българския 
психотерапевт и педагог проф. Георги Лозанов, е 
признат и широко използван в чужбина, докато 
у нас едва през последните години започна да 
набира популярност.

Какво е сугестопедия?

Сугестопедията е система на преподаване, 
която комбинира педагогика, психология и 
художествени елементи. Методът се основава 
на активиране и развитие на така наречените 
скрити резерви на ума, които всеки притежава. 
Това води до 5 пъти по-бързо учене и запазване 
на придобитите знания в сравнение с 
традиционното обучение.

Оригиналната методика е специално разработена 
за учене на чужди езици, но е успешно приложима 
и в началната училищна педагогика, като с

помощта на музика, танци и игри изключва 
натоварването и стреса по време на обучение. 
Хора, които учат език с писане и заучаване на 
думи и изрази, имат сериозни трудности в устното 
изразяване, докато основната идея на този метод 
е да започнете да говорите чужд език, без да се 
замисляте и без да се страхувате от грешки. 

Очакваните резултати от сугестопедичен курс са 
бързи и дълготрайни знания с минимум усилия. 
Езиковата бариера пада и се развива способност 
за говоримо справяне в различни ситуации. В 
такъв курс доста хора разчитат да научат чужд 
език без усилия, но не се заблуждавайте - все пак 
се учи. Ако целта е достигане на перфекционизъм 
в езика - вероятно сугестопедията не е 
правилният избор. Но ако искате да научите нещо 
и веднага да започнете да го използвате - това е 
идеалният метод.

Преподава се по сугестопедичен учебник и 
специално разработени допълнителни материали 
без нужда от домашна работа. В учебния процес се 
спазват 7-те закона, които позволяват ефективно 
усвояване на нови знания чрез стимулиране на 
всички сетива.

Седемте закона на сугестопедията

1. Любов - важно условие за достигане до 
резервите на психиката. Тя създава доверие и 
допринася за престижа на учителя. Учениците
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най-често не осъзнават кога учителят ги 
подкрепя, защото той ги коригира така, че дори 
да не си дават сметка за грешките си.

2. Свобода - дава възможност на учителя сам да 
приспособи сугестопедичната система към всяка 
група и позволява на учениците да изберат дали 
да вземат участие във всички игри. 

3. Убеденост на преподавателя, че се случва нещо 
необикновено - тази увереност води учителя до 
състояние на вдъхновение, което се възприема 
несъзнателно от учениците и те имат чувството, 
че постигат всичко сами. Това е взаимен процес, 
при който очакванията на учителя оказват 
влияние върху очакванията на учениците и това 
става без никакъв натиск.

4. Многократно увеличен учебен материал - 
2 до 3 пъти по-голям от обема материал на 
традиционните методи.

5. Глобална връзка – частична връзка - частта 
е неделима от глобалното и учебният процес е 
синхронизиран в преподаване на частите през 
глобалното, където глобалното е водещо.

6. Златната пропорция - всеки сугестопедичен  
процес се подчинява на закона за хармония 
във Вселената. Хармонията е основен фактор в 
преподаването и усвояването на голям учебен 
материал за кратък период, като връзките между 
частите и цялото са в златна пропорция.

7. Приложение на класическото изкуство 
и естетиката - изкуството чрез специално 
подбрана музика, литература и репродукции 
създава условия за хармония, която помага да се 
разкрият психичните резерви в приятна среда.

Сугестопедия за деца

Чрез сугестопедия децата могат да се научат 
да четат, без да е необходимо да изучават 
бавно всяка буква, както и да пишат, без да 
се затормозяват с домашни и да ограничават 
времето си за игра. 

Сугестопедичният метод има за цел да стимулира 
умственото развитие, да засили желанието за 
учене и да превърне учебния процес в забавна 
игра. Уроците са начин на учене, който наподобява 
развитието в ранна детска възраст, когато те 
откриват света. По системата на проф. Лозанов 
децата лесно усвояват многократно увеличен 
учебен материал и развиват творческите си 
способности като свободни личности без стрес.

Сугестопедичните учители са единодушни, 
че е много важно методът да бъде внедрен в 
държавните и общинските училища, защото 
сугестопедията провокира любов, спокойствие и 
радост от учебния процес както за децата, така 
и за преподавателите.

Проф. д-р Георги Лозанов – създател на 
науката сугестология

В началото на своята кариера д-р Лозанов 
изследва учението на Дънов и 43 ясновидци в 
България, като най-сериозно внимание отделя 
на Ванга. Страстен защитник е на психотерапията 
за лекуване на соматични и психосоматични 
заболявания. Доказва силата на парасъзнанието 
при операция на ингвинална херния на пациент 
без упойка - само чрез сугестия в будно състояние.

През 1966 г. е назначен за директор на 
новосъздадения Институт по сугестология, 
където в продължение на 19 години под неговото 
ръководство се създава и развива сугестопедията. 
Методиката му е наблюдавана официално от 
25-членна международна комисия на ЮНЕСКО 
през 1978 г. и препоръчана за прилагане по 
всички предмети във всички страни. В резултат 
на международната му популярност, в периода 
1980/89 г. проф. Лозанов е поставен под домашен 
арест със забрана за лекции и публикации, както 
и без право на писма и телефонни разговори с 
чужбина. През 1994 г. по покана на кметството 
на Виена той приема австрийско гражданство и 
работи там, но през 2008 г. се завръща в България, 
за да обучава лицензирани преподаватели 
по сугестопедия от цял свят и до последно да 
популяризира методиката си.
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 Смартфоните вече са навсякъде около 
нас и за добро или лошо се използват от всички 
– от малки деца, до пенсионери. И все повече 
хора осъзнават, че самите устройства нямат чак 
толкова голямо значение, колкото приложенията, 
които работят на тях. Тези малки бутончета на 
екрана на вашия телефон или таблет всъщност 
представляват софтуерни програми, при това 
понякога много големи и комплексни.

 Чрез тях можем да правим почти всичко 
– да четем новини, да чатим с приятели, 
да извършваме банкови операции, да си 
преглеждаме имейла, дори да гледаме телевизия 
или друго видео съдържание. Те могат да 
взаимодействат и с реалния свят около нас – да 
ни кажат какво има през две пресечки на улицата 
или кое е това яко парче, което се чува в момента 
от близкото радио. Дори кой е самолетът, който 
лети над нас, за къде пътува и колко пътници има 
на борда. И то – докато той все още е над главите 
ни. Споделените тротинетки като Hobo и Lime, 
сайтовете за продажба на лични вещи като OLX, 
много от популярните видеоигри –

всичко вече си има мобилен ап,

за да бъде достъпно в движение. Тези апликации 
могат да са безплатни или платени, да работят 
направо на нашия телефон или някъде на 
отдалечен сървър. Общото между всички тях е, 
че те добавят нови полезни функции към нашия 
смартфон, които ни улесняват живота ... или 
просто го правят по-забавен.

 Към момента в света функционират над 
2,56 милиона различни мобилни приложения за 
операционната система Android и 1,85 за тази на 
Apple – iOS, с която работят смартфоните iPhone 
и таблетите iPad. Само през отминалата (2020) 
година те са свалени общо над 142,9 милиарда 
пъти на различни устройства, като 56,1 милиарда 
от тези сваляния са на приложения – игри.

Възходящата тенденция

тепърва ще се засилва с развитието на нови 
сегменти като „Интернет на нещата“ (Internet of 
Things), виртуалната и разширената реалност 
(virtual reality, augmented reality), финтех, умните 
домове и т.н.

 От всичко това можем да си направим 
извода, че разработката на такива приложения

Как да си създадем мобилно приложение без програмиране
Платформата App Inventor на Масачузетския технологичен институт позволява всеки 
да си направи смартфон апликация безплатно и с много малко усилия
Александър Александров
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ще става все по-широка сфера на дейност, а от 
там и че тепърва ще трябват повече програмисти 
и други специалисти, които да ги правят. Това 
изглежда като

чудесна възможност за кариерно 
развитие

в една динамична технологична област. А 
ако си мислите, че тя е запазена територия за 
програмисти, имам новина за вас. Този бранш 
все по-често разкрива работни места за хора от 
различни други сфери – дизайнери, автори на 
текстове, мениджъри на проекти, лингвисти и т.н.

Един чудесен пример за това е платформата App 
Inventor, която позволява на всеки желаещ

да създаде мобилно приложение без 
програмиране.

Създадена е не от кой да е, а от Масачузетския 
технологичен институт (MIT) – университет с 
почти легендарен статут в ИТ средите. И целта 
на платформата е да сведе изработката на 
пълноценни мобилни апове до възможностите на 
практика на всеки – чрез използване на лесни 
действия като drag and drop (т.нар. привлачване), 
въвеждане на текстове и създаване на логически 
връзки, наподобяващи нещо като детски 
пъзел. Своеобразен WordPress на мобилните 
приложения.

Използва се изключително лесно

App Inventor е онлайн базирана, а за да започнем

да работим с нея, трябва само да си създадем 
безплатен акаунт и веднага можем да стартираме 
първия си проект. Реално от първия ни досег с 
платформата, до работещо приложение могат да 
изминат броени минути. У нас веригата школи 
по програмиране Logiscool предлага обучения 
по App Inventor, a и в интернет има множество 
безплатни обучителни материали по темата.

Тестването на приложенията също става много 
лесно. Можем да го направим директно на нашия 
телефон, чрез мобилното приложение на App In-
ventor, като го свържем с акаунта и проекта си, 
посредством QR код.

Лесно като пъзел

Чрез платформата на MIT могат да се правят 
разнообразни приложения с функции като 
картография, игри, органайзери на задачите, 
куизове, превръщане на текст в глас, 
разпознаване движенията на телефона и много 
други.

Разбира се, едва ли ще успеете да разработите 
по този начин сложни апликации от ранга на 
Viber, Instagram или мобилни игри като Angry 
Birds. За тях се искат цели екипи от програмисти, 
дизайнери и много други специалисти. App In-
ventor обаче ви дава много добра възможност 
да навлезете в тази дейност, да разберете 
първоначалната логика зад създаването на 
мобилни приложения и дори да си направите 
първите апове с разнообразни функции. А след 
това да решите дали желаете да се занимавате 
по-задълбочено с това.

https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
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Онлайн курсове от езикoвa шкoлa “Oмeгa”

 Езикова школа “Омега” 
организира онлайн обучения 
по английски, немски, френски, 
испански, италиански и руски 
език Те се осъществяват в 
реално време чрез аудио и 
видео комуникация, както и 
чрез текстови съобщения (чат). 
Допълнително улеснение за 
участниците е, че всеки урок 
във виртуалната класна стая се 
записва и може да се гледа в 
удобно за тях време.

Курсистите получават още: 

безплатни учебни материали, 
както и неограничен достъп 
до платформата в рамките на 
заявения от тях абонамент. 

При затруднения с учебния 
материал, те могат писмено да 
задават въпросите си чрез чат 
функцията във виртуалната 
класна стая. А преподавателят

отговаря на допълнителните 
въпроси в рамките на ден.

В края на обучението курсистите 
се явяват на тест. Успешно 
справилите се с него получават 
Сертификат за владеене на 
езика по Обща европейска 
езикова рамка.

Предимства на онлайн 
обучението

За разлика от традиционното, 
онлайн обучението предоставя
допълнителна свобода, тъй 
като може да се осъществява от 
всяка точка на света и в удобно 
за обучаващия се време. При 
онлайн обученията в езикова 
школа „Омега“ всеки сам избира 
тяхната интензивност спрямо 
собствените си потребности и 
свободно време.

Още от езикова школа 
“Омега“

 Организацията предлага 
още: чуждоезиково обучение 
за ученици от 1 до 12 клас 
в групова и индивидуална 
форма, курсове за възрастни 
(начинаещи и напреднали), 
фирмени обучения, както и 
курсове за сертификат. В нея 
работят  специалисти филолози, 
които са винаги в крак с най-
актуалните образователни 
техники и умело съчетават 
изпитаното с иновативното. 

https://omegals.bg/


“Дари знание” - специално коледно предложение от Logiscool 

 През месец декември Международната 
верига школи по програмиране Logiscool 
организира кампанията “Дари знание”. Тя дава 
възможност на родителите да изберат смислен 
коледен подарък за своите деца - а именно курс 
по програмиране, базиран на забавлението.

Обучението е подходящо за ученици от 1 до 
12 клас, които искат да се научат да създават 
компютърни игри, докато се забавляват. 

Участниците в него усвояват основите на 
компютърното програмиране по лесен и забавен 
начин, използвайки визуални блокове. 

Докато се учат да програмират в Logiscool, 
учениците подобряват академичните и меките си 
умения, което оказва положително въздействие и 
върху резултатите им в училище. 

Курсът продължава един учебен срок (4.5 месеца) 
и започва през февруари 2022 година. Той може 
да се проведе както в избрана от курсистите 
школа, така и онлайн. Специалното предложение 
на Logiscool включва още: персонализирана VIP 
покана за курса и грижливо опакован подарък-
изненада, който може да бъде поставен под 
коледната елха.
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Практическо обучение за работа с Tableau
 Тим ВИЖЪН България 
организира практическо 
обучение за работа със 
софтуера Tableau. Курсът ще 
се проведе изцяло онлайн в 
периода от 1 до 3 декември 2021 
година. 

Той е подходящ за всеки, който 
иска да придобие познания в 
областта на визуалните анализи 
и да усвои умения за работа с 
едно от най-разпространените 
Business Intelligence (BI) 
решения в света.

Успехът му се дължи на лесния 
за навигация интерфейс, 
както и на богатия избор от 
инструменти за работа с данни.  
Те го превръщат в предпочитано 
BI решение за потребители от 
различни сфери.

 

Участниците ще получат пълен 
набор учебни материали, а 
успешно завършилите ще се 
сдобият със сертификат.  И не 
на последно място - те ще могат 
да създават визуални анализи 
за минути без да се налага 
да програмират, да извличат 
полезната информация, 
скрита зад данните, както и 
да създават интерактивни 
визуализации на данни като 
хистограми, топлинни карти, 
графики, диаграми, bubble 
chart и др.

В резултат на това днес Tableau 
помага на над 86 000 компании 
по целия свят да видят, 
разберат и използват данните 
си по нов начин.

Участниците в практическото 
обучение за Tableau ще 
се запознаят подробно с 
терминологията и интерфейса 
на системата. Сред останалите 
теми, включени в програмата, 
са: първи стъпки при работата 
с данни,  Dashboards и Stories; 
изграждане на визуализации, 
интерактивни връзки, таблични 
калкулации и др.

В рамките на курса са 
предвидени практически 
упражнения по всяка тема, които 
ще се водят от сертифициран 
Tableau експерт.

https://www.logiscool.com/bg-bg/xmas
https://team-vision.bg/obuchenie-za-rabota-s-tableau
https://team-vision.bg/obuchenie-za-rabota-s-tableau

