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Пети европейски конгрес по
имунология 2018 в Амстердам
Гинка Николова

A

msterdam RAI Exhibition and Български учени – 2 доклада,
Conventional Centre; Над 3500 ръководство на 2 научни сесии и 18
учени, 3 постерни сесии , постера
лекции – в какви теми
Доклади – доц. Андрей Чорбанов
и Никола Ралчев към лаборатория
по експериментална имунология,
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институт по микробиология “Стефан
Ангелов“, БАН
1.
Suppression of autoreactve T
and B lymphocytes by selectve therapy in humanized murine SCID model of systemic lupus erythematosus
S. Bradyanova1, N. Mihaylova1, P. Chipinski1, E. Ivanova-Todorova2, D. Kyurkchiev2,
M. Herbáth3, J. Prechl3, A. I. Tchorbanov1; 1 Insttute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria, 2
University Hospital “St. Ivan Rilski”, Sofa,
Bulgaria, 3 Immunology Research Group,
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

2.
Selectve eliminaton of allergen-specifc B lymphocytes with chimeric protein-engineered molecules
N. R. Ralchev1, N. Mihaylova1,
N.
Kerekov1,
A.
Tchorbanov1,2;
1 Laboratory of Experimental Immunology, Insttute of Microbiology, Bulgarian
Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria, 2 Natonal Insttute of Immunology, Sofia, Bulgariа

Постери

1.
P.B2.02.09
Ni(II) complexes with Mannich bases aﬀect viability and proliferaton of
rat tumor and non-tumor (bone marrow, macrophages, lymphocytes) cells
M. Glavcheva1, T. Zhivkova1, B. Andonova-Lilova1, L. Dyakova2, R. Tudose3, E.
Mosoarca3, O. Costsor3, R. Alexandrova1;
11Insttute
of
Experimental
Morphology,
Pathology
and
Anthropology
with
Museum,
Sofa,
Bulgaria, 22Insttute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria,
3Insttute of Chemistry Timisoara of the
Romanian Academy, Timisoara, Romania.
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garia, Plovdiv, Bulgaria, 52. Department of Periodontology and Oral
diseases, Faculty of Dental Medicine,
Medical
University-Plovdiv,
Plovdiv,
Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria, 64. Department of Medical Physics and Biophysics, Faculty of Pharmacy, Medical
University-Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria,
Plovdiv, Bulgaria.

2.

3.
P.C1.02.05
Protein YKL-40 and neuron-specifc
enolase in traumatc brain injury
M. Kazakova1, G. Pavlov2, K. Simitchiev3,
P.
Timonov4,
V.
Dichev5, C. Stefanov2, V. Sarafian5;
1Medical University - Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, 2Medical University - Plovdiv; 2Department of Anesthesiology, Emergency and Intensive
Care Medicine; University Hospital
“St. George”, Plovdiv, Bulgaria, 33Department of Analytcal Chemistry and
Computer Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Plovdiv, Plovdiv,
Bulgaria, 4Department of Forensic
Medicine,
Medical
Faculty,Medical University – Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria,
5Department
of
Medical
Biology, Medical Faculty, Medical University – Plovdiv, Technological Center for
Emergency Medicine, Plovdiv, Bulgaria.

P.C2.06.05
Immune
modulatng
eﬀects
of low level laser therapy in
oral
lichen
planus
patents
M. N. Draganova-Filipova1,2, M.
Z. Mutafchieva3, S. Y. Bachurska4,
G. T. Tomov5, P. I. Zagorchev6;
11. Department of Medical Biology,
Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria, 2Technological Center of Emergency Medicine, Plovdiv,
Bulgaria, 32. Department of Periodontology and Oral diseases, Faculty of Dental Medicine, Medical University-Plovdiv,, Plovdiv, Bulgaria, 43.
P.A5.02.03
Department of of General and Clinical 4.
defciency
atenuatPathology, Faculty of Medicine, Med- Complement
ical University-Plovdiv, Plovdiv, Bul- ed multple organ failure in zymosan
induced
aseptc
shock
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P. Ganova1, V. Gyurkovska1, L. Belenska-Todorova2,
N.
Ivanovska1;
1Insttute of Microbiology, Sofa, Bulgaria,
2Medical Faculty, Sofa University, Sofa,
Bulgaria.

Prechl2,
N.
Mihaylova1,
S.
Delimitreva3,
A.
I.
Tchorbanov1;
1Insttute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria, 2Immunology Research Group, Hungarian Academy
of Sciences, Budapest, Hungary, 3Department of Biology, Medical
University Sofa, Sofa, Bulgaria.

5.
Anttumor actvity of Gastropodan hemocyanins in murine model of colon carcinoma
E. Stoyanova1, I. Manoylov1, N. Mihaylova1, K. Idakieva2, A. I. Tchorbanov1;
1Insttute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria, 2Insttute
of Organic Chemistry, Bulgarian Academy
of Sciences, Sofa, Bulgaria

7.
P.C2.02.02
Functonal eliminaton of autoreactve
T and B cells by ant-annexin A1 antbody therapy in MRL/lpr murine model of systemic lupus erythematosus
S. Bradyanova1, N. Mihaylova1, P.
Chipinski1, S. Chausheva1, Y. Ma6.
P.C1.01.16
Systemic lupus and reproducton, nasiev2, M. Herbáth3, D. Kyurklessons from the animal models chiev4, J. Prechl3, A. Tchorbanov1,5;
G. Boneva1, V. Kostadinova1, J. 1Laboratory of Experimental ImmuЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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nology, Insttute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa,
Bulgaria, 2Department of General Microbiology, Insttute of Microbiology,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofa,
Bulgaria,
3MTA-ELTE
Immunology Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary,
4Laboratory of Clinical Immunology,
University Hospital ‘Sv.I.Rilski’, Medical
University Sofa, Sofa, Bulgaria, 5Natonal
Insttute of Immunology, Sofa, Bulgaria.
8.
Protein-engineered molecules
carrying GAD65 epitopes and targetng CR1 selectvely down-modulate disease-associated human B lymphocytes
I. Manoylov1, G. Boneva1, I. Doytchinova2, N. Mihaylova1, A. Tchorbanov1,3;
1Laboratory of Experimental Immunology, Insttute of Microbiology, Sofa, Bulgaria,
2Faculty of Pharmacy, Medical University
of Sofa, Sofa, Bulgaria, 3Natonal Insttute
of Immunology, Sofa, Bulgaria.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

9.
P.D3.03.17
Targetng of inﬂuenza viral epitopes
to antgen presentng cells by genetcally engineered chimeric molecules
in humanized NSG transfer model
N. Mihaylova1, I. Ivanova1, I. Manoylov1,
D. Makatsori2, S. Lolov3, M. Nikolova4, A.
Mamalaki2, J. Prechl5, A. Tchorbanov1,6;
1Laboratory of Experimental Immunology, Insttute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa,
Bulgaria, 2Hellenic Pasteur Insttute,
Ampelokipi, Athens, Greece, 3Insttute
of Biology and Immunology of Reproducton, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria, 4Natonal Reference Laboratory of Immunology,
NCIPD, Sofa, Bulgaria, 5Immunology
Research Group, Hungarian Academy of
Sciences, Budapest, Hungary, 6Natonal InОКТОМВРИ 2018
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sttute of Immunology, Sofa, Bulgaria.
10. P.C2.04.13
Down-modulaton of autoreactve B-cells
by protein-engineered chimeric molecules in mouse model of Type 1 Diabetes
I. Manoylov1, G. Boneva1, N. Mihaylova1, I. Doytchinova2, A. Tchorbanov1,3;
1The Stephan Angeloﬀ Insttute of Microbiology, Sofa, Bulgaria, 2Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofa, Sofa, Bulgaria, 3Natonal Insttute of Immunology,
Sofa, Bulgaria.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

11. P.C2.04.15
Evaluaton of MAPK3 in the context of
CD25 expression on natural Tregs for
the immune tolerance development in
patents with recurrent pregnancy loss
R. Susurkova1, A. Velichkov1, M.
Muhtarova2, M. Guenova2, I. Antonova3,
G. Nikolov3, A. Mihova4, V. Terzieva1;
1Insttute of Biology and Immunology of Reproducton “Acad. Kiril Bratanov”, Sofya, Bulgaria, 2Natonal Specialised Hospital for Actve Treatment
of Haematological Diseases, Sofya,
Bulgaria, 3Center for Reproductve Biology and Medicine “Reprobiomed”, Sofya,
Bulgaria, 4University Hospital Lozenetz,
Sofya, Bulgaria.
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12. P.C1.08.08
Sertoli cells have non-canonical
functonal inﬂammasome network
able to perturb tests niche immune
tolerance and to inﬂict cell death
K. Todorova, E. Avramska, L. Sezer,
A.
Apostolova,
S.
Hayrabedyan;
Insttute of Biology and Immunology of Reproducton, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

13. P.C4.02.16
Investgaton of EZH2 as an epigenetc modulator of FoxP3 expression
in regulatory T-cells in the light
of immune tolerance impairment
A. Velichkov1, R. Susurkova1, A. Mihova2,3, M. Guenova2, I. Antonova4,
D. Staneva5, M. Georgieva5, G. Nikolov4, G. Miloshev5, V. Terzieva1,3;
1Insttute of Biology and Immunology of
Reproducton, BAS, Sofa, Bulgaria, 2Natonal Specialised Hospital for Actve Treatment
of Haematological Diseases, Sofa, Bulgaria,
3University Hospital “Lozenetz”, Sofa,
Bulgaria, 4Medical Center “Reprobiomed”, Sofa, Bulgaria, 5Laboratory of Molecular Genetcs, Insttute
of Molecular Biology “R. Tsanev”,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofa, Bulgaria.
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14.
P.A3.05.19
Human early pregnancy decidua is
highly enriched for diﬀerentated
and proinﬂammatory gamma/delta
T cells with diverse TCR repertoires
A. Terzieva1, S. Zapryanova1, I.
Hristova2, V. Dimitrova2, L. Djerov2, P. Dimitrova3, T. Dimova1;
1Insttute of Biology and Immunology of Reproducton “acad. K.
Bratanov”, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofa, Bulgaria, 2Medical University, University Obstetrics and Gynecology
Hospital “Mother House”, Sofa, Bulgaria,
Sofa, Bulgaria, 3Insttute of Microbiology
“Acad. St. Angelov”, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofa, Bulgaria.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

15. P.D1.04.04
BCG vaccinaton in the childhood of
women inﬂuences their placenobiomeduring pregnancy: vertcal transmission of mycobacterial L forms
T. Dimova1, A. Terzieva1, L. Djerov2,
A.
Nikolov2,
V.
Dimitrova2, P. Grozdanov3, N. Markova3;
1Insttute of Biology and Immunology of Reproducton “acad. K.
Bratanov”, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofa, Bulgaria, 2Medical University, University Obstetrics and Gynecology
Hospital “Mother House”, Sofa, Bulgaria,
3Insttute of Microbiology “Acad. St. Angelov”, Bulgarian Academy of Sciences, Sofa,
Bulgaria.
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16.
P.C2.06.08
Adipose-derived
mesenchymal
stem cells alter the Th17/Tregs
axis in patents with rheumatoid arthrits yet not in patents with systemic sclerosis - preliminary data
E. K. Kurteva, G. Vassilev, M. Ivanova, E. Ivanova-Todorova, K. Tumangelova-Yuzeir,
V.
Boyadzhieva,
N. Stoilov, R. Stoilov, D. Kyurkchiev;
Medical University of Sofa, Sofa, Bulgaria

17. P.D4.03.15
Combined IL17 and IL22 secreton
profle
characterizes the efcacy of MTB response
Y. Todorova1, R. Emilova1, V. Milanov2,
M. Zamfrova3, T. Varleva3, M. Nikolova1;
1Natonal Reference Laboratory of
Immunology, Natonal Centre of Infectous and Parasitc Diseases, Sofa,
Bulgaria, 2Clinic of Phthisiatry, Multprofle Hospital for Actve Treatment
of Lung Diseases “St. Sofa”, Sofa, Bulgaria, 3Programme “Improving the sustainability of the Natonal Tuberculosis
Programme”, Ministry of Health, Sofa, Bulgaria

18.
P.D4.05.19
Ageing outweighs the impact of
cART regimen on the immune
restoraton of virally suppressed
long-term treated HIV patents
R. Emilova1, Y. Todorova1, N. Yancheva2,
D.
Strashimirov2,
I.
Elenkov2, I. Alexiev3, M. Nikolova1;
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ОКТОМВРИ 2018

Българска наука

15

С подкрепата на:

НАУКА

1NRL of Immunology, Natonal Center of Infectous and Parasitc Diseases, Sofa, Sofa, Bulgaria, 2Specialized
Hospital for Actve Treatment of Infectous and Parasitc Diseases, Sofa,
Bulgaria, 3NRL of HIV, Natonal Center of
Infectous and Parasitc Diseases, Sofa, Sofa,
Bulgaria.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Пламена Цветанова Николова, 26 години

Н

ауката е система от знания.
Изследва закономерностите
в развитието на природата, обществото, мисленето,
явленията и тяхната същност. Бихме
могли да наречем съвкупността от определени знания и опит „наука“. А тя
самата е от изключителна важност за
човешкия живот, влияейки му и по-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

добрявайки го на всяко едно ниво –
храна, енергия, медицина, транспорт,
образование, дори и хоби. Не сме в
състояние да заменим учението във
всекидневието си по никакъв начин.
Благодарение на знанието ние предвиждаме явления и създаваме новости. Аз виждам себе си и своето занимание в конкретна наука, която съм
ОКТОМВРИ 2018
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изучавала и изучавам, практикувам и
в която се развивам – психологията.
Считам за свое задължение да допринасям за тази наука с каквото мога –
теории, конкретни факти или точни
изследвания чрез професионалния
си труд и знания в областта. Науката
сама по себе си е начин на мислене и
разбиране и е навсякъде около нас и
в животите ни. Желая да поддържам
и подкрепям това мнение, влияейки
на всеки човек, до когото мога да се
докосна – да мисли и разбира научно
всяко явление, защото науката е именно това – размишления по определен
способ, критика, съмнение, любопитство, разбиране, развитие.
Поради своята професионална насоченост и образование виждам себе си
и личния си принос към науката на
психологията. Ерудицията и знанието
имат възможността да покажат на всеки човек най-добрия начин, по който
нещо може да бъде свършено. Науката
спомага за по-правилното разбиране
на света около нас, както и на самите
нас. Заради нея хората имат възможността да останат здрави и щастливи.
Част от това се случва и с участието
на психологията в системата на науките. Спомагайки за опознаването
на вътрешния свят на човека, психологията има голяма роля в индивидуалното и личностното развитие и
светоусещане. Науките и в частност
психологията имат сериозна важност
за мен, поради силното влияние върху

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

опознаването на реалността, живота,
общественото развитие, психичното
здраве и щастие на отделния човек, в
това число и на мен самата. Знанието
и образованието са първите, основните и най-важните стъпки, както за
моите постижения, така и за успехите
на всеки един, а с това и на отделните
общества и цялото човечество. Заниманието с обучение и просвета води
до подобряване на живота на хората,
към това да бъдем по-интелигенти и
възприемчиви, по-сърдечни и човечни, по-мислещи и разбиращи. Аз бих
искала да бъда част от това. Желая да
се уча постоянно, да се развивам, но и
да имам възможността да предавам
своите знания и умения на хората около мен. Като психолог да ги насочвам
в нужната посока на развитие и усъвършенстване, както и да получават
професионалната помощ и подкрепа,
заради която са ме потърсили. От изключително голямо значение е хората
в дадена професия да бъдат адекватно образовани и информирани, за да
предават достоверните и търсените
сведения към заинтересованите. Зачестяват случаите, в които недоказани от научна гледна точка теории се
вгнездяват в съзнанието на отделния
човек и общество, водейки до невъобразими и опасни последици. Такъв
случай например е мнението, че ваксините причиняват аутизъм у децата.
Научно необосновано твърдение, публикувано един-единствен път преди
ОКТОМВРИ 2018
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деветнайсет години, обикаля домовете на хората и се предава от ухо на ухо,
носейки страх в родителите, дори и в
учителите, поради което все повече
майки и бащи решават да не ваксинират децата си. Това е опасно не само за
отделните деца, но и за разпространението на зарази и заболявания, които
в противен случай биха могли да бъдат
стопирани. Поради тази, както и много други причини и примери, всеки
професионалист трябва да е адекватно информиран и теоретично отстоян
на мнението си. Хората като общество
не бива да допускат неудостоверени
обстоятелства и случки да влияят на
ежедневието им и на тях самите. Всеки човек трябва да се научи да използва и да вярва единствено в обосновани
факти. „Имаме ли веднъж иновационната култура, дори тези, които не са
учени или инженери – поети, актьори,
журналисти – те, като общност приемат това, което е научно доказано.
Те приемат концепцията на иновативната култура. Те гласуват по начин, по
който да я подкрепят. Те не се борят
с науката и технологията“ (Нийл де
Грас Тайсън). Точните занимания в
определени сфери са важната част от
съвременния живот и общество, спомагайки развитието на технологиите,
подобряване на качеството на действителността и ежедневието, както и
фактологичното изясняване на явленията и събитията. Психологията
подпомага личностното разрастване
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на всеки индивид, както и на отделните групи и на цялото човечество чрез
своите задълбочени анализи върху
психиката, начините на мислене и самоусъвършенстване. Чрез знанията и
образованието бих искала да продължавам да се подобрявам в тази област
и да бъда един достоен пример и принос за науката.
Науката е начин на мислене и действие
и аз се стремя да поддържам и подсилвам точно този начин. В него първо
се задават въпросите, а след това се
търсят отговорите. Няма нищо лошо
в това да не знаем нещо – това означава, че има още какво да учим. Проблем е тогава, когато информацията и
знанието са грешни. Особено във времето, в което живеем, както и развитието на технологиите, които имаме,
разпространението на неточни сведения е по-лесно от когато и да било.
Именно в този момент стъпва науката – със своите доказателства и факти,
които не могат да бъдат подминати,
нито пък оборени, т.е. те се приемат за
верни. Благодарение на науката ние
можем да кажем кое е безпогрешно
и истинно и кое – не. Фактологията
и безпристрастната информация са
ключът към нашето знание. Науката
е нашето знание. Бих искала научното мислене, проверка, търсене на правдивост и отговори, да бъде част не
само от учените и от обучаващите се,
а от всеки един човек. Приемам разпространението на критичното миОКТОМВРИ 2018
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слене и иновативната култура като
своя лична мисия, за която съм готова
да се боря, защото вярвам, че е в основата на човешкото развитие, както
личностно, така и световно. Голяма
част от обществото има за цел да подобри своето разбиране за науката, да
има по-голяма ангажираност към нея,
за да може науката сама по себе си да
спомогне за развитието на това общество, така както е спомагала и преди.
Ако на света нямаше нито една наука,
нито една база данни, как би изглеждала Земята? Вероятно все още щяхме
да живеем в пещери или в най-добрия случай – колиби, да се будим от
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петлите или Слънцето, вместо от сутрешната аларма. Щяхме да се борим
за водата си със дивите животни и да
ядем сурова храна, ако въобще успеем да достигнем до нея. „Медицина“,
„електричество“ и „технологии“ щяха
да бъдат непознати думи. Единствено
заради науката и усъвършенстването
на нашите умове ние сме достигнали
нивото на развитие, което имаме, както и начина на живот, който водим.
Продължавайки да залагаме на научното знание и мислене, иновациите
днес, ще бъдат промяната утре. След
десет години те ще могат да бъдат
достъпни до хората, а учените и инже-
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нерите ще продължават да създават
нови и нови такива. Сред постиженията на науката са например развитието на биотехнологията, сред тях създаването на механична ръка, която
може да бъде контролирана от мозъка; скоростта, вида и размера на компютрите; леките автомобили, които
се задвижват от електричество; телекомуникацията и взаимодействието
със света; изкуствения интелект. Тези
примери са само част от това до какво
са довели научният подход и научните
размишления. И по-важното: „Науката
е много повече начин на мислене, отколкото база данни“ (Карл Сейгън).
Науката не е само знание, тя е начин
за това да знаеш нещо, точен начин,
по който да развиваме знанието и интелекта си – път и посока, в която да се
движим. Старая се моите разсъждения
да бъдат именно такива и всяко твърдение, което изказвам, да бъде научно обосновано и изрядно, както и да
търся именно такава информация от
правилните източници. Виждам себе
си в света на науката и технологиите, поддържайки това мнение, отстоявайки и бъдейки сигурна в неговата
праведност. Така, както съм сигурна,
че науката е пътят на развитие на човечеството.
Светът е това, което е днес, благодарение на безбройните научни постижения и великите умове, достигнали
до тези открития. Искрено се стремя
към това да бъда част от тях в сфера-
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та на психологията, чрез действията,
които извършвам и знанията, които
трупам и предавам. Научният подход
и начин на мислене би следвало да
достигнат до всеки един човек на планетата, независимо с какво се занимава – за едно по-добро и информирано
бъдеще. Приемам разпространението
на това мислене и информираността
като своя лична мисия. Всеки човек е
зависим от науката и знанията, които
носи със себе си. Науката е бъдещето.
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Интервю с Живко Чобанов:
успешните техники и принципи за
ефективно учене
Интервюто взе: Кирил Кръстев
Темата на интервюто ни с Живко Чобанов е посветена на доказаните от
науката успешни техники и принципи
за ефективно учене.

да използвам свободата, която имах
при избора на тема за магистърската
си теза, за да разбера как да уча ефективно, като резюмирам и преорганизирам най-доброто от онова, което на/ВИДЕО: С Живко Чобанов говорим уката е доказала по темата.
за образованието на бъдещето и
университета MINERVA /
Какъв трябва да е университетът на
бъдещето и какво трябва да предоже ли с няколко думи да лага той, за да може в него да се пресе представиш за наши- подава и учи ефективно?
те читатели, какво си за- Университетът на бъдещето трябва,
вършил и как реши да се от една страна, да разбира добре и да
занимаваш с днешната ни тема на се ръководи от нуждите на студентиразговор?
Завършил съм магистратура по приложен анализ и взимане на решения
в университета Минерва, занимавам
се с програмиране и електронна търговия. Обичам да уча теория и да анализирам сложни системи, търся ефективността във всичко. Предпочитам
да разбера как нещо работи и защо е
така, пред това да мога да се справям
с него, без да го разбирам в дълбочина. Затова ученето представлява важна част от ежедневието ми и реших

М
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те, а от друга, за нещата, за които самите студенти не са компетентни да
вземат най-доброто решение за себе
си – да се ръководи от други авторитети. Такива са най-вече науката и
бизнесът. Психологията и близките до
нея дисциплини се развиват бурно и е
необходимо също толкова големи да
бъдат и усилията и ресурсите, които
университетите влагат, за да приложат доказаните от науката методики
за ефективно учене и преподаване,
а също и за личностно развитие на
студентите, както и за многото други
умения, които ще са им нужни в живота – като работа в екип, умения за
общуване и т.н. Бизнесът и студентите трябва да диктуват приоритетите
и целите, а науката и предприемачите
– начините за тяхното постигане. Да,
във всеки университет трябва да има
предприемчиви мениджъри, които да
го управляват, а не само научни работници.
Такъв е случаят с Минерва, тя е основана от американския милионер и
предприемач Бен Нелсън, който още
в самото начало поставя на лидерска
позиция проф. Стивън Кослин, който
е експерт в област близка до тази на
ефективното учене и е бил декан в Харвард. Заедно те намират практически
работещо приложение на откритията
в науката в областта на педагогиката,
като им се налага да скъсат с традициите във висшето образование. Образованието и студентите са на първо
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място. Затова Минерва не предлага
редица “екстри”, поради които университетите в САЩ са се превърнали
в all-inclusive хотели – кампуси, общежития, паркове, спортни центрове, лаборатории, учебни и административни зали, паркове, охрана, почистване
и други. Вместо това Минерва разработва онлайн платформа за обучение
с видео конферентни разговори, което позволява таксите за обучение да
паднат 2-3 пъти. Минерва няма материална база – само един малък офис
на центъра на Сан Франциско. Студентите бакалаври живеят в различен
мегаполис по света всеки семестър, за
да могат действително да опознаят
различните култури и да се научат да
се справят в тях. За лабораторни занятия се наемат местни частни лаборатории. Живеят във временно наети
от Минерва общежития или хотели в
центъра на града. Градовете са – Сан
Франциско, Берлин, Буенос Айрес,
Сеул, Хайдерабат и Лондон. Преподавателите в това време могат да са
пръснати по света и дори да сменят
континенти, докато трае семестърът,
без това да повлияе на обучението.
Освен това на професорите не се плаща за извършване на научна дейност,
а само за преподаване. Те са наети на
временни трудови договори, при което след обратната връзка, дадена от
студентите в края на семестъра, даден
преподавател може да не бъде нает за
следващия. Текучеството на “скъсаОКТОМВРИ 2018
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ни” преподаватели е сходно с това при мозъка, за да разбере материята във
студентите.
всички нейни аспекти, връзки със света и предишното познание на учащия,
Еднакво ли учат хората или се раз- както и за да се сформират множество
личават спрямо темперамента и пътечки в мозъка, по които учащият
характера си? Колко вида стил на да се досеща за наученото.
учене има и какви са разликите помежду им?
Колко вида мироглед има спрямо
Моите проучвания показаха, че сти- това дали хората са склонни към
ловете на учене и съчетаването им промяна? За да можем да учим ефекс темперамента са по-скоро мит или тивно, кой мироглед е по-ценен и
удобство. Хората имат предпочита- какво представляват двата мирония, зависими от темперамента и ха- гледа?
рактера им. От тези предпочитания Както твърди проф. Carol Dweck, още
идва и комфортът при определен стил от ранна детска възраст хората подна учене, а комфортът прави преживя- хождат от две различни гледни точки
ването интересно и вълнуващо, което към ученето – фиксирана и растяща.
подпомага ученето. Но не повече от При първата успехът се състои в уметова. Интерес и комфорт може да се нието да докажеш, че си умен или тапровокира и по други начини, не само лантлив. Твоите качества и умения са
със замяна на книгата с аудио запис.
вродени, не се променят във времето
Всъщност, това, което дава много и трябва много да внимаваш да ги попо-голям положителен резултат е не кажеш в добра светлина, като скриеш
адаптацията на ученето към учащия, а недостатъците си. Провалът в нещо
на ученето към учебния материал. Ма- при фиксираната гледна точка е дотематика се учи най-добре с решаване казателство за провал на личността,
на задачи, не с четене или с картинки. за провал по принцип в поставената
Обратно – език се учи с четене и с кар- задача и той трябва да бъде избягван
тинки, не само с практическо говоре- или прикрит. Не бива да се участва в
не. Много е важно материалът да бъде нещо, в което можеш да се провалиш.
разгледан под най-различни (но под- Положените усилия също са нещо
ходящи за конкретната тема) негови лошо, тъй като човек има фиксирани,
форми – като абстракция, с конкрет- вродени заложби и усилията предни примери, практически казус, тео- ставляват загуба на време и енергия.
ретична обосновка, диаграма, видео Ако полагаш усилия, това доказва, че
лекция, текст в учебник, илюстрации нямаш вродените знания и умения,
и др. Това разнообразие е нужно на защото, ако ги имаше, нямаше да по-
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лагаш усилия.
При растящата гледна точка успехът е
следствие от положен труд, не е вроден. Затова няма нужда да се доказва
кой колко умен и талантлив е, а само
да се измери това, за да се видят слабите места, в които да бъдат фокусирани усилията в бъдеще. Провалът
е урок, който помага за развитието
на уменията и талантите ни, по тази
причина и участието е винаги ценно.
Срамно е да не полагаш усилия, а не да
се проваляш.
Най-интересното е, че всеки от нас, несъзнателно прилага и двата мирогледа в различни ситуации. Важно е да се
самонаблюдаваме и така да коригираме деструктивната гледна точка в главата си. Всъщност, фиксираният светоглед не винаги е лош, някои неща
наистина са въпрос на вроден талант
и способности. Затова е необходимо
да сме съзнателни и внимателни с мислите за себе си и ученето.

ма аналогично се разбива на части и
така до ниво понятие, изречение или
абзац. Колкото по-разбита на малки
части е картата, толкова по-добре, защото се изтриват повторенията, отсява се същественото, видимо е с един
поглед, информацията се запомня визуално и чрез логическата си структура, търси се и се преорганизира по-лесно. Процесът на създаване на мозъчна
карта е също толкова ценен, колкото и
четенето ѝ впоследствие. За да синтезира и структурира материала добре
в картата, учащият го анализира и
така го разбира и научава по-добре и
дълготрайно. Четенето също не е пасивно, винаги преподреждам и изтривам очевидното, докато чета картата.
Всичко това отнема повече време от
стандартното четене на материала с
подчертаване с молив, затова в картата трябва да попадат само най-важните неща. Така тя всъщност ще ви спести време, защото за препрочитането
на важните неща и откриването им
Как могат да се използват мислов- ще отделите повече време. Причината
ните карти в учебния процес и как- е, че структурираната и синтезирана
во представляват те?
информация се преговаря по-бързо и
Мисловните карти са ефективен на- е далеч по-ясна.
чин за водене на записки и структуриране и синтезиране на информация. Как се учи нов урок, как трябва да
Тя е представена като дървовидна/ процедираме и какво трябва да знайерархична структура. В центъра се ем?
поставя темата и към нея се закачат Започнете с упражненията и въпроосновните подтеми, подзаглавия или сите към урока, опитайте се да ги наонази информация, която не попада в правите с молив или на ум, без да сте
нито една от подтемите. Всяка подте- го чели. (Не отделяйте много време за
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това.)
Причината е, че така умът ви ще се
подготви за урока.
Първо, всички предишни знания ще
бъдат припомнени и поставени в употреба по текущата задача към урока.
Когато след това го прочетете, вие
ще знаете как точно новите знания
допълват старите и каква е връзката
между тях. Тази връзка именно е важна за запомнянето им. Колкото повече връзки изградите в главата си между новото познание и най-различно
старо познание, по толкова много различни начини ще можете да се подсещате за него.
Второ, положените усилия ви карат
да считате учебния материал за важен и необходим, тъй като сами сте
преживели необходимостта от него.
Умът ни се интересува от важната за
нас информация, тя му е по-интересна
и съответно той я научава по-лесно и
по-дълготрайно.
Трето, така ние знаем коя част от
учебния материал е най-приложима и
най-важна, съответно, четем я по-внимателно.
Какви са стъпките, които правим
след прочитане на урока?
Не подчертавайте или не подчертавайте повече от една фраза на параграф.
Вместо това, след прочитането на всеки параграф в карето на учебника отстрани, си запишете с молив въпрос
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към този параграф.
Самото измисляне на въпроса кара
ума ви да приложи прочетеното.
След това, започнете с най-трудното
упражнение, което считате, че можете
да направите. Ако не знаете кое, то започнете с възможно най-трудното упражнение. Преминавате към по-лесно
упражнение, само ако не успеете да се
справите с по-трудното.
Идеята на това е следната: трябва
максимално да натоварим мозъка си,
защото колкото повече преценки той
извършва, толкова по-дълготрайно
и задълбочено научаваме материала.
Същото е и в спорта, например при
щангистите – те винаги вдигат максималната тежест, на която са способни. Един щангист би си губил времето, ако вдига само 20 килограма, по
същия начин вие си го губите, когато
правите лесни упражнения.
Как да действаме по време на преговор?
За преговор може да използвате въпросите, които сте си написали встрани от всеки параграф.
Винаги когато решите да препрочетете параграфа, първо опитайте да отговорите самостоятелно на въпроса, ако
успеете, това ви спестява четенето, а
от друга страна затвърждава наученото. Ако не успеете да отговорите правилно, то умът ви се е подготвил да
запомни по-добре този параграф.
Разпределяне във времето: отделете
ОКТОМВРИ 2018
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същото количество време, но разпределено правилно между дните и между старите и новите уроци.
Фокус върху забравения стар материал, а не върху познатия нов материал.
Когато научите нещо, вие го помните
за определен период от време, след
което постепенно започвате да го забравяте. За да преговаряте ефективно, трябва да се стремите да уцелите
точно този момент на забравяне на
голяма част от наученото и да преговаряте тогава.
Ако направите преговор преди да сте
забравили материала, вие преговаряте нещо, което така или иначе знаете,
умът ви не се напряга, върти на празни обороти. Такъв тип повторение не
е майка на знанието.
Ако направите преговор доста време
след като сте забравили материала, то
времето между момента на забравяне
и преговора е пропиляно – изпуснали
сте си шанса да забравите материала
пет пъти и да го преговорите пет пъти,
вместо това за същия период от време
вие сте го забравили два пъти и сте го
преговорили два пъти.
Ако вземем по малка единица научен
материал (не урок). Например, конкретна дума на чужд език, датата на
историческо събитие или отговор
на въпрос – тогава може да приложим системата на Лейтнер: https://
en.wikipedia.org/wiki/Leitner_system.
Приемете, че знаете не онова, което
сте прочели, а онова, което сте успели
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да разкажете без да гледате в урока.
Намерете си някого, на когото да обяснявате материала – например, ваш колега или съученик, който се затруднява.

Как да учим за изпит?
Да кажем, че сте си определили 10 часа
за подготовка за изпит.
Приемете, че е добра идея да се излъжете да отделите повече от 10 часа и
да търсите начини за това, без да ви
става неприятно. Например, ако използвате техниката за ефективно учене на разпределяне във времето и тези
10 часа ги започнете месец по-рано,
учейки по един час на ден през дните,
които сте си определили от месеца. То
тогава, просто считайки за нормално
това да пресрочите времето от един
час, то вие вече сте си увеличили времето за учене.
Ето някои полезни техники:
•
Работете върху най-трудните
упражнения, на които сте способни.
•
Максимално разбърквайте упражненията – не трябва да знаете кое
от коя тема е, преди да го прочетете.
•
Намерете си някого, на когото
да обяснявате материала или на когото да помагате.
Търсете границите на понятията и
техните изключения:
•
Кога обектът, който изучавате,
престава да бъде себе си?
•
При промяна на коя негова характеристика и до каква степен?
ОКТОМВРИ 2018
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•
Кога методът, който прилагаме,
престава да върши работа – при какви
условия?
Ползвайте мемотехники за запомняне
на дати, числа, формули, думи и други.
Направете си пробен изпит и ако не
можете да се самооцените, потърсете
помощ.

и да слуша и гледа вас.
Давайте на учениците да решават реални казуси, дори за всички да е ясно,
че те няма да успеят, важното е да се
опитат, прилагайки наученото.
Реалните казуси правят връзката с
практиката, мотивират учениците,
развиват креативност и помагат да се
запомни материала от още една перспектива. В реалността често няма верен отговор или има много такива,
което помага на учениците да свикнат,
че да дадеш грешен отговор не е проблем, проблем е да останеш пасивен.

Какво трябва да знаят учителите,
какви качества трябва да притежават, какво трябва да предложат на
учениците, за да бъде ефективно
ученето?
Стремете се всеки ученик да се натоварва максимално по време на час, а Примери:
не пасивно да слуша или гледа – дори Биология: Как да предпазим Родопите
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от корояди?
География: В коя държава бихте отишли на почивка и защо? С какъв бизнес
бихте се занимавали и в коя държава
бихте отворили първи чуждестранен
клон?
История: Можеше ли Втората световна война да бъде предотвратена?
Математика: състезание по измисляне на най-трудната задача за останалите; какво да направим за да решим
произволна задача, как подхождаме?
Измисляйте възможно най-шантави
въображаеми примери, те се запомнят най-добре и провокират най-много размисъл. Стига учениците да са
наясно с това, какъв е проблемът при-
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мерът да е напълно въображаем?
Биология: Какво би станало от биологична гледна точка, ако съществуваха
великани? Как щяха да изглеждат хората, ако можеха да фотосинтезират?
Фотосинтезата ще се разбере и запомни по-добре, отколкото ако се говори
само за дървета и тревички.
Давайте контрастни примери – покажете какво НЕ е обектът на изучаване;
покажете кога методът не би работил.
Пример:
Математика: Когато се учи какво е
триъгълник – покажете квадрат, покажете кръг.
Нека учениците влязат в ролята на
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учени и откриватели и спазвайки научните принципи, да отхвърлят хипотезите си и да изследват явления
сами.
Какво представлява методът на
обърнатата класна стая?
Всичко е наопаки – урокът се учи удома, а домашните се пишат в час. Първо, всички учащи учат урока предварително от учебника и от видео уроци
онлайн (които при желание и учителят може да запише с телефона си).
След това в час те прилагат наученото
индивидуално или по групи, отговарят на въпроси, решават казуси. Учителят е модератор и организатор, а не
лектор и изпитващ.

Как трябва учителят да подготви
ученика за изпит? Какво трябва да
направи, за да може един ученик да
е готов за изпит?
Контролни е добре да се провеждат
почти всеки час. Грешките в тях определят кой ученик какво и колко
домашно ще има. Например, всички
ученици, които са сгрешили първа задача, имат за домашно да решат 5 подобни на нея, а останалите ученици
имат друго домашно.
След изпит: или поправка на изпита,
или предварителен пробен изпит с
рецензия или обективна самооценка.
Преди да види оценката си, ученикът трябва да е написал отговор към
вашата рецензия и да е поел ангажи-
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мент каква работа ще свърши, за да
навакса. В противен случай учените са
доказали, че учениците няма да обърнат внимание на рецензията.
Какво да включва рецензията:
Никакви оценки на ученика като цяло,
а само върху конкретната му работа
по изпита: вместо "Браво, ти си страхотен!", напишете – работата ти е отлична, защото…
Връзка с образователните и личните
цели на ученика.
Ясни инструкции колко и кои упражнения да направи, за да навакса.
Отличната писмена работа също трябва да получи инструкции как да стане
още по-добра, за да може и отличниците да се развиват.
По-несхватливите ученици имат нужда от повече обяснения и примери, а
на отличниците можете да пишете
по-кратко и абстрактно.
Бъдете наставници на ученика да
действа, а не машини за изчисляване
на оценки.

Благодаря ти за отделеното време,
разбиране и търпение! До нови срещи.
Интервюто взе: Кирил Кръстев
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Интервю с Владимир Игнатов
Интервю с млад учител във Френската и преподавател в СУ.

Бихте ли се представили на нашите
читатели?
азвам се Владимир Игнатов.
Преподавам български език
и литература в 9. френска
езикова гимназия „Алфонс
дьо Ламартин”, както и история на
българската литература като хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски”. Защитих докторска дисертация върху проблема за войната – за
дълбоко съжаление, твърде актуална
тема – в българската проза от периода
между двете световни войни. Оттогава започна и същинският ми професионален път във и чрез литературата,
път, наситен с трудности, но и с много
откривателства, които вдъхновяват и
създават усещането за смисъл.

К

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Един български разказ започва с донейде симптоматичните думи: „Когато Бог иска да накаже някого, прави го учител” („Наш Пондьо”). Това е
весела история от автор с не твърде
меда и жилото на професията, или
весела съдба – Чудомир, сам вкусил
стилистично по-прецизно, а смислово
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по-точно – призванието, учител. Противно на убедеността на стария преподавател по история обаче, мога да
кажа, че попадането ми в 9. ФЕГ е привилегия, разкриване на едни широки
полоси – към Другия, а и към себе си.
Защото това е училище, разкриващо
се като традиционно силно средоточие на хуманитарното – и в частност
филологическото – знание и опита
с природните и точните науки. Чрез
изпълнението на различни образователни програми и интензивно институционално сътрудничество в него се
подготвят онези съвсем млади хора,
които не просто се докосват до езика
на Верлен и Рембо, но опознават, пречупвайки я през своя хоризонт, една
фундаментална култура, обуславяща
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в определена степен градежа на личния им свят.
Такава крепост на духа и знанието с неотменима градителна роля конкретно
за мен бе СУ „Св. Климент Охридски”.
Катедрата по българска литература, в
която преминаха моите докторантски
години, винаги е била един от ключовите научни центрове в страната, що
се отнася до изследването на родната
литературна традиция.

Кое Ви мотивира да се занимавате с
науката и кога се случи това?
В две последователни години – 2010
г. и 2011 г. – завърших съответно
българска филология и магистърска
програма Литературознание. Така
сетнешното ми кандидатстване за
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