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Учители 
по „бързата писта“

Давам си сметка защо е това 
нежелание да се изучава най-
близката история в училище. 
Моделите за въздействие или 
манипулация, които се използват 
днес в обществената сфера, все 
още се помнят от хората в по-зря-
ла възраст. Литературата в учи-
лище пък е само „класическа“. 
Очевидно по-далечното минало 
е някак безопасно, не е нужна и 
дистанция – професионална и 
етична.
Кризисният пиар на МОН обаче 
не допуска, че за развитието на 
училището, знанието и човека 
трябват време.  „Образователната 
система се реформира непрекъс-
нато“ – е поредното послание 
от просветното ведомство. Това 
няма как да е вярно, защото сис-
темата е принципно консерватив-
на и реформите в нея трябва да са 
по-дългосрочни и навременни, а 
не непрестанни. Няма как посто-
янно да сме в промени, защото не 
е възможно да се проследят ре-
зултатите и да се установят про-
блемите, за да се реагира адекват-
но. На фона на това, над 40% от 
българските ученици до 15 годи-
ни не могат да разберат това, кое-
то четат, сочи последният доклад 
на еврокомисаря по образование-
то Тибор Наврачич. Това означа-
ва, че почти всеки втори ученик 
не може да осмисли текста пред 
себе си. Страната ни е на послед-
но място в ЕС по този показател, 
като в доклада се посочва още, 
че нещата не се подобряват, а на-
против – влошават се. През 2014 
г. процентът е 39.4%, а през 2017 
– той вече скача на 41.5%.
Когато преди повече от десет 
години учителите стачкуваха по-
вече от четиридесет дни и пре-
дупредиха, че системата е пред 
разпад – получиха подигравки. 
Именно тогава от образованието 
си тръгнаха твърде качествени и 
добри преподаватели. Нека си го 
кажем направо: бяхме предадени 
от синдикатите. Днес се вдига 
твърде много шум и медийна 
разгласа за какво ли не, но някак 
липсва задълбочаване в пробле-
мите. 
Пет за четири
Министерството готви национал-
на програма за алтернативни пъ-
теки. Те са насочени към специа-
листи, които са завършили дадена 
специалност във ВУЗ и искат да 
придобият педагогическа пра-
воспособност чрез следдиплом-
на квалификация. Друга част от 
проекта обхваща учители, които 
са напуснали образователната 
система и се нуждаят от опрес-
нителен курс. Предвижда се при 
съгласие и допълнително запла-
щане  да бъдат изпращани учите-
ли в трудни планински и крайгра-
нични райони с концентрация на 
деца от уязвими групи. Това ми 
напомня на Програмата „Стран-
джа-Сакар“ от 80-те години на 
XX век, която е стимулирала 
здрави комсомолци да се заселят 

в изостаналите райони на Бълга-
рия. Акцентът е върху Странджа 
и Сакар, които са най-обезлюде-
ните в страната. Някъде четох, че 
малцина са се питали дали песен-
та „Малкият град“, първият хит 
на рок група „Тангра“ (1982), не е 
част от пропагандата. Само дето 
вече по планините няма учили-
ща, защото почти никой не живее 
там. Да не би тайната мисия на 
младите педагози да е решаване-

то на демографската криза! Ако 
преди десет години по време на 
стачката се бяха отнесли сери-
озно, а не подигравателно към 
предупрежденията на учителите, 
сега нямаше да търсим несъщест-
вуващи комсомолци. Десет раз-
писани стъпки за десет години, 
от това имахме нужда…
Министърът на образованието 
Красимир Вълчев обясни, че го-
лемият недостиг на специалисти 
в системата може да бъде задово-
лен от съществуващите, като те 
получат допълнително обучение. 
Продължавам да твърдя, че учи-
тели има, все още се намират, но 
не се допускат, ако не отговарят 
на определени представи. При-
мер, сценаристът Георги Стай-
ков, който e работил за кратко 
на намален норматив, в началото 
на учебната година не успя да се 
класира никъде в София за учи-
тел, при все че е подавал доку-
менти само за свободни позиции 
(сподели за „своя провал“ в „120 
минути“ по btv). Знам и още та-
кива случаи, и то не един. Целта 
е учителят да се уеднакви, да се 
принизи, след като колегите пен-
сионери излязат от училище.
Новият алтернативен проект 
е насочен към методи на пре-
подаване, които съответните 
специалисти ще получат в три 
университета: СУ „Свети Кли-
мент Охридски“, Пловдивския и 
Великотърновския университет. 
Обучението на учителите щяло 
да продължи една година, като 
за тези от тях, които са били, но 
са напуснали образователната 
система, обучението ще е в рам-

ките на 6–7 месеца. Очаква се да 
се подготвят по 500 учители на 
година.
Какви ще са тези методи на пре-
подаване без задължителна те-
оретична подготовка? То е все 
едно без да знаеш как е устроен 
стругът, само с практическа на-
соченост, да те сложат да ваеш и 
режеш детайли. Оставаш без пръ-
сти. Как икономист (примерно) 
ще преподава фонетика или Джо-
натан Суифт? Последното искам 
да го видя лично. Ако се явя за 
учител по физика, колегите от ня-
кой от трите университета ще ме 
обучат ли? Пред вестник „Сега“ 
доц. Ангел Ангелов от Факулте-
та по математика и информатика 
на СУ споделя, че ако не била 
следдипломната квалификация, 
положението щяло да бъде ката-
строфално. Това не означава, че 
трябва да се премахнат всякакви 
критерии, напротив поставянето 
на критерии за дадена професия 
провокира интереса към нея, 
иначе е твърде несериозно и апо-
калиптично, не просто катастро-
фално.
Не ми е ясно и каква е системата, 
по която се подготвят принципно 
учители в университетите днес. 
Не съм чула някой да говори за 
това. Защо трите университета не 
споделиха каква е тяхната подго-
товка за извършване на „бързото“ 
обучение и дали е възможно из-
общо. В уебинара на издателство 
„Просвета“ за получаване на обу-
чителни кредити за преподавате-
ли открих видна професорка, коя-
то говори по следния начин: „да 
погледнеме“, „да видиме“, „да 
поговориме“… И така пет пъти 
поне. Отказвам да ме обучават 
хора, които не могат да говорят 
български, особено от хумани-
тарния цикъл.
Образованието се превръща в 
някаква взаимообучителна мето-
да, както през Възраждането. На 
какви принципи се прилага това 
днес, не е ясно. Кой каква експер-

тиза има, също е загадка. Така се 
размива и възможността бизне-
сът да се ориентира в отделните 
качества на бъдещите си работни-
ци и служители, излиза, че всеки 
може да е всичко.
Познавам хора, завършили музи-
калната академия, както и худож-
ници с педагогика, които не могат 
да стигнат до училище, защото 
музиката и изобразителното се 
преподават от неспециалисти. 
„Бързата писта“ вече е факт в 
училище, и то не от скоро,.вече се 
нарича – „алтернативни пътеки“.
Разбирам, въпросът е как да се 
повдигне авторитетът на учител-
ската професия? Това няма да 
стане като в рекламите, които ни 
предлагат лесно, бързо и безпро-
блемно да стигнем до всичко.
Десет години са нужни за форми-
рането на учител. Който се заеме 
с това, трябва да си даде време, 
ако не го направи – ще се откаже 
бързо от професията.
Разнобоят в синдикатите
Председателят на Синдиката 
на учителите към КНСБ – Янка 
Такева, прие идеята на МОН за 
„бързата писта“ и обясни, че на 
младите учители ще помагат 
наставници, които ще получават 
по-високо възнаграждение от до-
говореното в Колективния трудов 
договор за наставниците.
От Синдикат „Образование“ към 
КТ „Подкрепа“, с председател 
Юлиян Петров, се обявиха про-
тив бързата подготовка на учите-
ли. „Това навява спомени за ПУЦ, 
Рабфак и за други, разгромяващи 
образованието практики от со-
циализма. Несериозно е и е без-

отговорно даже да се предполо-
жи, че човек, изграждащ човеци, 
може само с кратък курс и с ед-
ногодишна квалификация да бъде 
пълноценен и да изпълни своята 
социална и професионална роля. 
Такава политика ще промени из 
основи представата и вековните 
традиции за тази важна и ценена 
в много държави професия“ – се 
посочва в позицията.
През 2018 г. ще се пенсионират 
над 4000 учители, а желанието 
на младите по възраст учители не 
се е променило спрямо миналата 
година и е в рамките на 1 процент 
от общия брой на учителите, из-
тъкват още от „Подкрепа“.
„Бързата „продукция“: на показ 
и за похвала, така бих обобщила 
ситуацията. Дългосрочност – ну-
лева.
Подмяната
Очевидна е липсата на идеи, кои-
то да се изговарят в публичното 
пространство и да превръщат 
учителската професия в жела-
на. Стига се само до голи заявки 
колко бил важен учителят, а и 
ученикът.
Само допускам, че този „недои-
мък“ може да е стъпка към под-
мяна на учителя с някакво благо-
дарно подобие, което ще е вярно 
и няма да се противопоставя на 
нищо. Определени организации 
пък налагат една весела и нере-
алистична представа за ситуаци-
ята в училище. Колко интересно 
можело да бъде в час, но нямало 
адекватни хора за това; колко е 
хубаво да се общува с младите и 
пр. От друга страна – с този тежък 
и теоретичен материал по всички 
предмети, не виждам как физик 
(да речем) с няколко месеца под-
готовка ще преподава по три часа 
на седмица предмета в девети 
клас. Ами историята, която е че-
тири часа на седмица? Ами хими-
ята, географията. Материалът от 
11 и 12 клас е буквално наблъскан 
в 9 и 10. Каква среда ще се оси-
гури на младите специалисти (по 

бавна и „бърза писта“), за да не се 
уплашат от училището ни?
Ясно е, нещо трябва да се случи 
генерално в образователната ни 
система, нямам лична компетент-
ност да го формулирам ясно.
Може би първо трябваше да се 
олекоти и отработи с качествени 
методисти обемът на изучавано-
то по всичко. Да се формулират 
близки и далечни цели. Да се до-
каже, че образованието и моралът 
са път към бъдещето и реализа-
цията. Да се поставят ясни пра-
вила за написване на учебници, 
които да не са толкова скъпи. Да 
се изгради система за общуване 
с родителя, който е фактор. Да се 
подобри дисциплината на учени-
ците. Да се премахнат бумащина-
та и излишната документация. Да 
се прочисти от злонамерени ди-
ректори и корупционни практики 
и лобиране в Регионалните упра-
вления на образованието, както и 
от излишни чиновници в МОН, 
които се захранват от справки за 
всевъзможни глупости, защото 
иначе няма какво да правят. Мога 
да продължа да изброявам…
В добра и здравословна среда ка-
чествените преподаватели сами 
ще пожелаят да дойдат.
Ако учител „по бързата писта“ 
кандидатства за място с колега, 
завършил педагогика, кой ще има 
предимство? И дали новите кадри 
на МОН ще могат да заемат ди-
ректорски длъжности?
Пет за четири. Предлагам да има 
хирурзи, пилоти и инженери по 
„бързата писта“, след като слад-
кар преди време беше министър.

Дияна БОЕВА

Учителите празнуват 
1 ноември!

1 ноември – прене-
брегнатият, позабравен 
и почти забранен праз-
ник на народните буди-
тели възкръсна преди 
повече от 25 години. 
На този ден нашият 
народ отдава почит и 
уважение към своите 
учители, просветите-
ли, дейци в читали-
щата и библиотеките, 
на всички, които имат 
важна роля в духовния 
му живот.
Клубът на учителите 
пенсионери в нашия 
град почита този ден, 
провеждайки интерес-
ни инициативи – по-
сещения, литературни 
утра и вечери, екскур-
зии, срещи с други 
клубове. Тази година 
на този ден те участва-
ха в тържествен обяд, 
поканени от своите ко-
леги в Шабла, където 
домакините бяха орга-
низирали събирането 
на учители пенсионе-
ри от Балчик, Каварна 
и Шабла. Всички бяха 
посрещнати с хляб и 
сол, според хубавата 
българска традиция и 
настанени в ресторант 
„Кибела”. Заведение-
то предлага не само 
уют, хубава храна и 
музика, но се намира 
сред природата и на 
място, откъдето може 
да се полюбуваш на 
Шабленското езеро, 
на малкия остров сред 
него, на дървета и цве-
тя, с които е толкова 
богат и привлекателен 
целият район.
Както в подобни слу-
чаи събитието започна 
с тържествено слово 
за 1 ноември от до-
макините и раздава-
не на букети цветя за 
гостуващите клубове. 
Последва прочитане 
на поздравителен ад-
рес от Община Шабла, 
който представи госпо-
жа Йорданка Стоева. 
„Вие, учителите – зая-
ви тя – сте тези, които 
предават на поколени-
ята не само знания, а 
будите у тях обич към 
род и родина…”
Бяха произнесени мно-
го приветствени слова 
към домакини и гости. 
Поздравителен адрес 
към присъстващите бе 

още нещо, може би 
по-ценно – човечност, 
която е проявена при 
спасяването на 50 хи-
ляди евреи. Интересно 
е мнението на извест-
ни световни личности 
за този факт. Факт, кой-
то ни припомня слово-
то на пророк Исая: „И 
превърна човек себе си 
в подслон срещу вятъ-
ра, в скривалище сре-
щу бурята, пълноводна 
река в сушата и могъ-
ща сянка в пустинята.” 
Този човек е българи-
нът, показал човещина, 
която не може да бъде 
пренебрегната или 
забравена, защото ако  
нямаме велики имена, 
имаме чест и достойн-
ство, имали сме и има-
ме народни будители 
за прослава на Бълга-
рия.
 След вълнуващото 
слово на г-жа Иванка 
Атанасова се произне-
соха още поздравител-
ни речи, цветята и по-
даръците следваха своя 
ритуал, придружени 
от наздравици, танци 
и истинско веселие. 
Празникът продължи 
до късния следобед, 
когато неочаквано се 
появи слънце и ощас-
тливи завръщането до 
нашия красив Балчик.
                           Мария 
                 АНДРЕЕВА

изпратил и кметът на 
Шабла г-н Мариян Же-
чев. В него той подчер-
тава, че съвременните 
учители са наследници 
на нашите будители от 
времето на Паисий, че 
те допринасят с дей-
ността си да се съхра-
ни „българският корен 
на духовността”. 
С особено внимание 
бе посрещнато словото 
на г-жа Иванка Атана-
сова, начална учител-
ка от Балчик, активен 
член на ръководството 
на клуба на учителите 
пенсионери и популяр-
на със стойностната си 
литературна дейност.
В своето есе за 1 но-
ември, денят на на-
родните будители, тя 
цитира нашите възро-
жденци, започвайки 
от Раковски, който съ-
ветва съвременниците 
си да работят за своята 
книжовност, подчерта-
вайки, че невежеството 
е извор на всяко зло-
получие, а просвеще-
нието – корен на всяко 
благополучие.
В словото по-нататък 
г-жа Атанасова заявя-
ва, че ние, българите, 
нямаме Нобелови на-
гради, Оскари, Моца-
рт и Шопен, Ван Гог 
и Достоевски, но бъл-
гарският народ има 
своето Възраждане и 

Простакът е кремък

Простакът е кремък - корав и могъщ,
Простакът е демон без лик, весдесъщ.
Акула на сухо, безкрил, а хвърчи.
Удариш на кухо, простакът звучи.
Простакът не чака, не знае предел
и стига простакът до своята цел,
Защото простаци край него вървят
и дават му знаци и правят му път.
Надкласов, безкласов, без род и съюз,
но винаги касов, но винаги в плюс.
Без ден да протакаш, дори да кърви
война на простака до смърт обяви.
За срам на Европа, на всичките нас,
когато докопа в ръцете си власт.
По страшен от спина, по-жилав от 
рака,
сега засега се оказа простака.

Радой РАЛИН


