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Луната може да замени
уличните лампи

преди 30 мин.

Тити Папазов: Пълен
стадион срещу "Лацио"
и 5 млн. лв. от...

преди 34 мин.

Развиваме търговия с
Китай

преди 43 мин.

избери друг град

София 21 °

23 април 2014 (сряда)

 

ЛИЛИЯ ГЮРОВА

всички новини от Интервю

ИНТЕРВЮ
Милко Багдасаров:
Правим регистър на
отпадналите ученици
от обучение

8:29, 23 април

Слава Рачева: От
всичко, което се
прави, доброто се
възнаграждава и
побеждава

14:06, 22 април

Доц. Владимир
Велинов: Всяко
затруднение в живота
ни генерира агресия

10:15, 21 април

Николай Урумов: Човек
без любов е една
настръхнала, отрънена
рошка...

12:11, 18 април

Професор Рачко Попов:
Не може да се живее
без надежда

13:24, 17 април

НАЙ-КОМЕНТИРАНИТЕ

01/02

Липсата на честно
оценяване убива
училищната система у нас
Теодосий Теодосиев е роден в
Казанлък. Завършил е физика и
математика в СУ „Климент Охридски”.
Преподава в Математическата
гимназия в Казанлък. Води
специализирана школа по приложна
математика и физика, която е
отворена за ученици от цялата страна
и извън България. Две трети от
учениците ни, които са международни
медалисти, са минали през неговата
школа. Автор е на Методика за
създаване на силов интелект.

- Г-н Теодосиев, наскоро от БАН обявиха своя идея за нов метод в средното
образование, да се набляга повече на изследователски подход при децата,
самостоятелно да откриват факти, което явно е слаба страна на българските
ученици. Кое според вас е най-слабото място на средното образование у нас
?

- Най-слабото място в нашето образование е липсата на обективно оценяване, на
обратната връзка, и оттам – липсата на стимул за ученика да работи. Ние имаме
изключително интелигентни ученици, които обаче работят според условията и
огромна част от тях просто не работят. Това е една неработеща система. В
образованието картината е горе-долу като в здравеопазването. Ние имаме спортисти
на световно ниво, шампиони, но масовият спорт знаем на какво ниво е и българите
са едни от най-болните хора в света. Има държави, в които накрая на всеки месец
идва външен човек, който да оценява учениците и който не знае кое е детето на
кмета, на попа и на директора на училището. При нас няма честно оценяване – това
е, което убива училищната система в България.

- Има ли и такъв момент, че интелигентни деца се стресират от начина на
изпитване и не могат да покажат реалните си знания?

- Наистина става така, че интелигентни деца получават по-ниски оценки от не
толкова интелигентни, които обаче имат смелостта да преписват. Обществена тайна
е, че матурите в България са една пародия. И би трябвало да се вземат драстични
мерки против преписване. Може би трябва да се провеждат на място, което няма
нищо общо с учители, които са преподавали на учениците. Определено ни липсва
морал, училищният морал е на много ниско ниво.

- Според европейска статистика България е предпоследна по разходи за
образование, това играе ли също голяма роля? 

- Въпросът не е само в парите, а за какво се изразходват тези пари. Според мен
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Теодосий Теодосиев: Съвременният човек е разглезен от всякакви
заместители на интелекта
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Николай Бареков: Следите от
"Кокаинови крале" водят към
Борисов
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депутат ще напусне групата на
ГЕРБ
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Бареков с идея за морски
клъстер в Министерството на
икономиката
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Станишев: ГЕРБ прави опит да
спре Закона за МВР

12
Станишев: Проевропейци
повеждат БСП към победа на
изборите

голяма част от европейските пари за проекти отиват за реклама на самия проект, а
това са хвърлени пари на вятъра. Би трябвало парите да бъдат обвързани с
резултата. В нашите европейски проекти няма никакво обвързване на вложените
средства с получения резултат. Така че става едно надлъгване по стара традиция в
нашето училище – отчитане на резултати, които ги няма. Имаме нужда от закон за
фалит на училища и университети.

- С какво си обяснявате мнението на някои хора, че системата ни на
образование преди промените е давала по-добри резултати, има ли такъв
момент или това е просто някаква носталгия?

- Това също е една от големите лъжи. Изфалшивяването на системата започна оттам
– т.нар. рабфак, когато определени хора трябваше да получат образование, без да
знаят нищо. И оттам се провали системата за проверка и оценка на знанията,
учителят вече престана да пише честни оценки, а учениците престанаха да работят,
защото няма смисъл да го правят, като знаят, че няма да им бъде оценен трудът. И
това е естествено, нашите ученици не се различават по нищо от останалите ученици
по света. Просто на други места в Европа, в Америка, да не говорим за Китай, има
честно оценяване и реални стимули за работа.

- Според едно от нашумелите изследвания на PISA децата ни нямат умения
реално за решаване на житейски проблеми. Какви са вашите наблюдения –
наистина ли децата ни излизат безпомощни от училище за елементарни неща
в живота?

- Моят опит показва, че нашите деца са изключително умни като средно ниво. На
елитно ниво ние сме си свършили работата, но нещастието е, че масовото училище е
едно голямо надлъгване и това са реалистични резултати. Според мен няма лъжа в
това, че учениците ни наистина не умеят много неща. Но проблемът е в това, че няма
никаква санкция за това, че не могат и че не искат. Проблемът е повече в това, че не
искат. Има учители, които много се стараят, но нашият ученик просто не иска да учи.
Защото няма никаква санкция за това, че не е учил, това не му се отразява на
срочната годишна оценка и на дипломата.

- Условията на живот в България, ценностите, които се промениха, оказват
ли влияние?

- Вярно е, че учителят е изтормозен, загрижен за оцеляването си, мизерията е ясна.
Не може да има силно общество, съставено от социално слаби. Никой като че ли не
се грижи за това хората в България да станат социално силни. Моето старание с
това, което съм нарекъл система за формиране на силов интелект, е точно това - да
произвеждам социално силни хора.

- Вие постоянно опровергавате това, че българските ученици са едва ли не
неграмотни, поне във вашата област – физиката, как успявате да ги
мотивирате?

- Щом като във физиката можем да бъдем едни от най-добрите в света, значи
причината не е някаква генетична или в това, че няма учители, които да подготвят
децата. Просто няма стимули за масовия ученик да работи качествено. А в нашия
случай има няколко изкушения – едното е да учат в най-елитните учебни заведения в
света – Харвард, Принстън, Кеймбридж. Нашите ученици масово заминават в такива
учебни заведения. Втората причина е, че е интересно и приятно. Оказа се, че може
една наука, която минава за абстрактна и за скучна, да се направи безкрайно
интересна. Е, тук се изисква също и известна доза артистичност. Останалото е
дългогодишен опит.

- Наскоро нашумя един случай с ромско момче, което безпогрешно изрежда
всички столици, реки, как приемате това? Представителите на това
малцинство наистина ли са обречени на неграмотност?

- Според мен проблемът не е в циганчето, а в циганията, в средата, която е около
тях. Ако едно такова дете бъде привнесено в друга среда, ще бъде съвсем различно.
Това е въпрос на традиции и на култура на родителите. Моят личен опит показва, че
няма талантливи или некадърни народи. Щом като България може да има толкова
медали, включително златни, колкото Великобритания и Франция, взети заедно, на
международни олимпиади по физика, която е една от най-трудните науки, това
означава, че става въпрос за неизползвани резерви. Всеки народ трябва сам да си
преосмисли скалата на ценностите.

- Твърдите, че човечеството като цяло оглупява, наистина ли е така?

- Също както благодарение грижите на лекарите хората стават все по-болни, защото
сега няма такъв естествен подбор, какъвто е имало преди 200 години например,
съвременният човек е разглезен от всякакъв вид заместители на интелекта. Някой
мисли вместо него, смята вместо него и той се заблуждава, че като може да щрака
копчето на дистанционното, е по-умен, отколкото човека преди 1000 години, обаче
това изобщо не е вярно. Защото онзи човек е трябвало да оцелява при много по-
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Ще бъдат допуснати само
мнения свързани с
конкретната статия!

Не се толерират мнения
съдържащи обидно или
нецензурно съдържание,
както и написани само с
главни букви.

Благодарим Ви че пишете
на български!

трудни условия. Това е една функционална неграмотност благодарение на благата
на цивилизацията. Доколко това е фатално може да се разбере, ако един съвременен
човек остане на необитаем остров, да се види как ще оцелее, но не като в
Сървайвър, където има един куп обслужващ персонал около него, а на истински
необитаем остров. Повечето от хората, не всички, разбира се, са много неграмотни
благодарение на усилията на производителите на всякакви услужливи техники,
които заместват мозъка. Включително нашите ученици, като им дадем някаква
задача, бързат да си включат телефона и търсят в Гугъл какво пише. А някога не е
имало Гугъл, човек е трябвало да мисли със собствения си мозък.

- Но, от друга страна, за да се създадат всички тези технологии, е използван
човешкият мозък.

- Хората, които са най-интелигентната част на човечеството, са създали всичко това.
А сегашният човек е един консуматор, който става все по-безпомощен без тези
допълнения към себе си.

- Това сериозен проблем ли ще бъде занапред?

- Това ще става все по-сериозен проблем.

- Много често се говори за това, че най-добрите ни студенти изтичат после
навън, това така ли е? В България не остават ли качествени хора?

- Това е много порочно мислене. Не можем например една Райна Кабаиванска да я
затворим да пее в селска кръчма, би било престъпление. Най-добрите трябва да
отидат на най-добрите места и да създадат продукт, който се ползва от цялото
човечество. Останалото е да се формират такива ценности, че този човек да се опита
после да помогне на общността, от която е излязъл. Това вече е въпрос на
възпитание и култура.

В България се произвеждат изключително качествени хора, но в малко количество.
Което не е такова голямо нещастие. Един американски професор беше казал, че
целта на американското училище изобщо не била да научи ученика на нещо. Целта е
да открие онези два процента, които реално ще движат и хранят обществото. В едно
добре изградено общество два процента дърпат напред останалите, но в същото
време другите 98 процента да не рушат, защото тогава никой не може да им
насмогне. И това е по-скоро въпрос на възпитание, а не на образование.

- Какво прави един учител добър?

- Преди всичко да си уплътнява работното време. Това означава човек да си обича
работата, не само един учител. Всеки, който си обича работата, е ценен за
обществото.
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