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Ако се върнете назад във
времето, когато се е налагало
Вие да избирате своята специалност, бихте ли променили сферата, в която да се развивате?
Не, не бих я променил. Аз съм
преподавател в ШУ от 2001
година. Завърших тук и продължавам тук да се развивам.
Учих и завърших специалност
история със специализация по
археология и понастоящем съм
и преподавател по археология.
Интересите ми са в областта на
Средновековната българска

археология и наистина това е
нещото, с което съм искал да
се занимавам.
Първо – да работя с млади
хора и второ – да се занимавам с археология - да изследвам миналото и най – общо старите столици – Плиска и
Велики Преслав.
Има ли момент или личност
от българската история, от
който имаме нужда и днес?
Мисля, че един политик като
Стефан Стамболов би бил
полезен в днешно време. С
политика обърната към държавата. Без лавиране между
великите сили, най–общо
казано, но и политика, която
е насочена изцяло към интересите на България.

В броя можете да
видите:
Образованието в
Англия през очите на
едно успешно
момче

Междусрочна ваканция!
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Как да бъдем успешни
през Новата 2018
година?

Фактор ли
е висшето
образование за успех?
Мога да
кажа, че
висшето
образование
в последните години е
задължително. То не е
определящо, но мисля че все повече млади хора се насочват към висше образование . Ако до
сега средното образование беше основното,
сега вече смея да кажа, че без висше образование ще бъде много трудно, каквито и да са способностите на младите хора, за да се развиват
занапред.
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Образованието в Англия през очите на едно
успешно момче
Юриета Иванова
Какво те накара да учиш
в чужбина?
Търсих ново предизвикателство. Решихме го спонтанно с моите родители.
Тръгнахме всички заедно
от България, когато завърших 9-ти клас. Пристигнахме в Лондон през месец
Август 2014. Септември се
записах да уча в колеж.
Първата година учих само
английски и математика, за
да навляза в системата.
Беше ми много трудно,
защото се сблъсках с нещо
различно - с нови хора,
нови отношения, нова среда. Но, за щастие, тези
трудности бяха за кратко
време.
Ще ни разкажеш ли за
образователната система
в Англия и за твоите впечатления от нея?
Тук всичко в училище е
доста улеснено и приятно
за учене. Преподавателите
се стараят учениците да
възприемем всичко, което
се преподава. Никога не се
преминава към нов материал, ако учителят не е сигурен, че всички са подготвени и са разбрали урока.
Оценяването в Англия е
малко по различно от това
в България. Тук оценките
се поставят чрез букви - от
A до G. Най-високата
оценка е А, а най-ниската е
G. Почти никога не се налага да учим вкъщи, защото научаваме всичко в час.
Също така не е необходимо да даваме много пари за
тетрадки, учебници и помагала. Целият процес на

Никола е роден на 20.май
1998г. в гр. Шумен. През 2007
година, заедно със семейството си се премества да живее в
гр. Варна. През 2014-та всички заминават за Англия.
Занимавал се е активно с
футбол, но по-късно решава
да заложи на ученето, защото
смята, че спортната конкуренцията в Англия е много голяма.

„Тук няма значение
колко си богат, от
къде си или какво
работят родителите
ти. Когато се
представиш добре в
учебния процес, те
оценяват достойно.“

обучение става с компютри. Лично за мен начинът
на обучение тук е по-лесен
и дори по-интересен. В
края на втората учебна
година бях номиниран за
ученик на годината по моята специалност, а в България ми беше доста потрудно. Към ден днешен
мога да кажа, че уча с голямо желание, защото ми е
интересно. Учителите винаги стимулират всички
ученици без да правят разлика в социалното положение. Тук няма значение
колко си богат, от къде си
или какво работят родителите ти. Когато се представиш добре в учебния процес, те оценяват достойно.
Положителното е, че записвайки дадена специалност, която ти харесва,
имаш възможност да се
концентрираш изцяло върху нея. Може би това е
най–главната разлика между българската и английската образователни системи.
Вече си приет в университет, как се ориентира
каква специалност да
учиш, как я избра?
Тази година е последна за
мен в колежа и взех решение да уча бизнес и финанси. Последната година в
колежа се явява като трамплин за университета. Първите три години учих Sport
and Active Leisure или
Спорт и активно занимание -анатомия и физиология на човешкото тяло. Но
трябваше последната годи-

на да запиша още една
специалност. Избрах бизнес и финанси, защото
смятам да кандидатствам
спортен мениджмънт.
Плануваш ли да се върнеш в България и какво
е първото нещо, което
ще направиш, ако предприемеш такава стъпка?
За момента не смятам да
се връщам в България,
защото освен университета имам и други планове.
Аз уча и работя. Вече
имам два завършени курса за треньор по футбол и
помагам в един футболен
клуб. Може би, след година или две ще си направя школа по футбол, в
която да обучавам малки
деца. Това ще бъде възможност да си помагам
финансово докато уча в
университета. По принцип, след седемнайсетгодишна възраст, повечето от учениците тук работят.
Имам доста планове за
бъдещето и искам да ги
осъществя тук, в Англия,
защото ми се дава тази
чудесна възможност. Не
ме разбирайте погрешно!
Аз винаги ще си остана
българин и може би след
години ще се прибера в
България, но за момента
не предвиждам подобна
стъпка.

Свободно изразяваме мнението си
Къде смятате да продължите образованието си?

А)В България;
Б) В чужбина;
В) Няма да уча;
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Доц. д-р Константин Константинов: "Категорично смятам,
че българските университети не отстъпват на
чуждестранните!“
Продължение от страница 1
Повечето ни приятели имат желание да продължат
образованието си в чужбина. Смятате ли, че това е
правилния избор или не сте съгласен с предприемането на такава стъпка?
Аз категорично смятам, че българските университети не
отстъпват на чуждестранните. Говоря като специалисти,
може би до известна степен като условия отстъпваме, но
като специалисти, като възможности, с все поразвиващите се технологии в глобализиращия се свят –
не. Мисля, че всеки, който има нужда от знания би могъл да ги получи и в България, и да бъде конкурентен и
на международно ниво. Според мен всеки, който иска да
се развива може да го направи тук, в нашите университети, включително и в ШУ. Смятам, че ние сме на едно
добро европейско ниво.
Ако имахте възможност да промените нещо в образователната система какво щеше да бъде то?
Ако говорим за системата на висшето образование, тъй
като аз съм по-запознат с нея бих променил няколко
неща. Може би на първо място не съм съгласен с досегашната политика на министерството на образованието,
тъй като там има някакво разделение на професионалните направления - на приоритетни и неприоритетни, като
се отдава значение само на някои от направленията.
Съществен проблем е това, че не се отчитат регионалните особености и потребности на пазара на труда, а се
отчита нещо в национален план, сами разбирате, че не
можем да сравняваме Шумен със София, с Пловдив, с
Бургас, с по-големите градове, тъй като там икономиката на този етап е малко по-добре развита, а в същото
време според т. нар. критериална система там отчитаме
реализация на завършилите и възнаграждение на завършилите по специалността, но възнаграждението на един
ИТ специалист в Шумен и на един ИТ специалист в София не едно и също. Смятам, че е проблем за сега, и
мисля, че това изкуствено ограничение за някои специ-

алности, към които има традиционен интерес, говоря конкретно при нас, за сметка на други, не носи ползи, по скоро
обратното — отблъсква кандидат-студентите. В същото време няма как, при сегашната ситуация, някой който има възможност да учи в Шумен или е избрал нашия университет да
отиде в София, само защото специалността я има там — ще
се получи обратния ефект, най – вероятно този , конкретния
кандидат-студент ще се откаже да учи.
Позволявате ли си да мечтаете и имат ли роля мечтите в
живота на успешните хора?
Ами, да, понякога остава време и да мечтаем. Мечтите са
полезни! Мечтите са нещото, което ни кара да се развиваме.
Да, мечтая си и в личен, и в професионален план. Но не бих
определил това като мечти, по-скоро са стремежи. Поставям
си някакви цели, които са краткосрочни или дългосрочни и
постепенно си ги преследвам.
Струва ли си да останем в България?
От моя гледната точка категорично си заслужава младите
хора да останат тук! Да останат в региона си. Да продължат
да помагат със свежи идеи. Аз винаги съм казвал за себе си,
че работата с млади хора ми помага, защото виждайки отсреща някакъв план, някакъв устрем, това помага и на мен да
развивам себе си - да давам повече и като преподавател, и
като изследовател. Моят апел е младите хора да останат тук в България, в Шумен.
Какво бихте пожелали на читателите на нашия вестник
и какво бихте ги посъветвали?
Пожелавам на читателите на в-к „Хуманитарен шум“ да
бъдат жадни за знания. Да преследват целите си и не само да
ги преследват, а да ги реализират. Да се развиват в областта
на хуманитаристиката, тъй като през последните години,
няма да скрия, има един лек застой в тази област, за сметка
на останалите области на познанието.
Как бихте продължили изречението: България е…
България е нашата Родина, която ние трябва да пазим и съответно да носим в гордост, където и да сме!

Запознай се с малките
НАШИ УЧЕНИЦИ ЗАЕХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА В КОНКУРС ЗА МОТО ПО ПОВОД 1 ДЕКЕМВРИСВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИВ/СПИН
Мотото, което е класирано на първо място и ще се използва за целогодишната информационна кампания за
ХИВ/СПИН през 2018-та година на територията на област Шумен е:
„Пази се днес, за да се усмихваш утре!“ на
Милвана Караангелова от IX „Б“ клас. На второ място е Айлин Фикрет , ученичка от X“Б“ клас, с предложението: „Обичай безумно,
живей разумно!“. На трето място е класирана Есра Фикриева, ученичка от IX“Г“ клас, с: „Обичай красиво, обичай страстно,
но...безопасно!“.
Поощрителна награда има Георги Гюров от X“Б“ клас. Награда за
рисунка получава Александър Димитров — XI“А“ клас.
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Как да бъдем успешни през Новата
2018 година?
Румяна Радева
Нова година е! Новата година е признак за ново начало, за ново по-добро ’Аз’’!
Всеки един иска и очаква да бъде по-успешен през Новата година, да има повече
късмет и да покорява нови върхове.
Ето и няколко съвета, които ще ви помогнат да бъдете по- мотивирани и по-успешни през Новата 2018 година!


Поставете си цели!
Поставянето на цели е един от главните фактори, водещи към успеха! Щом започнете с поставянето на цели ще
забележите, колко по-мотивирани ще се почувствате. Всеки един от вас може да извади лист хартия, да напише
целите, които иска да постигне през Новата година. Колкото повече се вдъхновявате от заобикалящия ви свят,
толкова по-лесно ще бъдете мотивирани всеки ден!

Подредете приоритетите си!
Мечтите и целите са страхотно нещо, но за да бъдеш успешен, трябва да разчиташ сам на себе си! Много често
всички ние, забързани в ежедневието си, се впускаме в куп задачи, разпокъсвайки си времето и причинявайки
си излишен стрес. За да предотвратим всичкия този стрес може просто да разпределим времето си. Всеки един
от нас може да си записва важните задачи, срещи, изпити и контролни в тефтер или електронен планер, който
всеки един от нас има на телефоните си. По този начин ще имате време и енергия за всичко и ще може да обръщате внимание на своите собствени приоритети!

Инвестирайте в себе си!
Обръщайте внимание на себе си! Правете това, което обичате — четете, учете, спортувайте, пътувайте! Винаги
може да намерите време за хобито си, пък ако нямате такова, предизвикайте себе си! Пробвайте нови неща,
четете, опознавайте света и обогатявайте себе си и своя дух! Тренирайте! Учете нови езици, за да имате подобър контакт със света! Така ще се чувствате удовлетворени щом видите какво сте постигнали!



Усмихвайте се повече!
Усмихвайте се истински, смейте се с истински хора и се наслаждавайте на всеки един миг! Яжте хубава храна,
запознавайте се с нови хора, научете от всеки по нещо, носете хубави дрехи и…..не забравяйте да се усмихвате!
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Станете популярни по лесен и забавен начин
Умеете ли да откривате красотата в малките неща? Изпитвали ли сте желание да
споделите своите любими снимки с другите?
Екипът на вестник „Хуманитарен шум“ обявява фотоконкурс № 2 на тема:
„Любовта се крие в малките неща“. Можете да се включите като изпратите вашата
снимка на имейл --humanitarenshum@abv.bg Няма възрастово ограничение за учатие.
Единственото условие е, да посочите име и клас на автора, на когото е заснетия кадър.
Очаквайте резултатите от конкурса на нашата ФБ страница.
Не забравяйте - обичайте, и ни изпращайте вашите
снимки!
Очакваме ги с нетърпение!
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Ученик от СУ "Йоан Екзарх Български“ е в Топ 10 за спортист на Шумен
Габриела Колева

Димитър Димитров е от
XII “в“ клас, тренира
карате и през 2017 г. е
избран в класацията на
Община Шумен за 10-те
най-добри спортисти.
От колко време тренираш?
С този спорт се занимавам
вече 4 години.
Защо избра точно този
спорт?
Не знам, в началото се
записах просто ей така на
шега и с течение на времето, виждаме какви са резултатите.
Кои са най-големите ти
постижения?
Най-големите ми постижения са: трето място на
европейско първенство,
първо място на световна
купа и няколко държавни
медали.

Какво изпитваш преди
състезание, притесняваш
ли се?
Винаги се изпитва някакво притеснение, но
изпитваш ли страх този
спорт не е за теб.
Ти си в десетката на
най-добрите спортисти на Шумен. Как се
чувстваш от това
признание?
Чувствам се много
добре, защото знам, че
има хора, които оценяват труда ми.
Докога смяташ да се
занимаваш с този спорт?
Не съм решил все
още, времето ще покаже.
Сега си 12ти клас, с
какво смяташ да се
занимаваш от тук
нататък?
Не знам с какво ще
се занимавам, не съм
решил все още дали
ще продължавам да
спортувам, ще гледам да
съчетавам спорта с ученето доколкото мога.

