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Editorial  
Към читателя

ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!

2020 г. се очертава да бъде не по-малко инте-
ресна и още по-предизвикателна от изминалата 
година. Основните теми отново ще са добаве-
ната реалност, автоматизацията на процесите 
и всички свързани с тях последици. Отдавна 
отминаха годините, в които завършвахме учи-
лище, получавахме професия, постъпвахме на 
работа на място, където изкарвахме целия си 
трудов стаж и се пенсионирахме. Днес не е дос-
татъчно да сменим няколко работни места, вече 
е необходимо да сме готови да сменим няколко 
професии по време на трудовата си кариера. 

В тази среда е малко парадоксален, но и 
напълно закономерен фактът, че училищата 
с най-богата и дълголетна история у нас са 
професионалните гимназии. През годините те 
неизменно са били радетели за запазване на 
традициите на българските занаятчии. Днес 
всички – учители, родители и работодатели, заедно работят за модернизация 
на обучението по професия и за промяна в начина на мислене на обучаваните 
– независимо от възраст, пол или заемана длъжност. Ученето през целия жи-
вот се превърна в по-важен процес от задължителното обучение, мотивацията 
за придобиване на нови знания и умения – в по-ценна от старата диплома. 
Дуално обучение, професионално ориентиране, нови компетентности, вали-
диране на неформални знания и умения – тези теми ще стават все по-актуални 
за хората, търсещи своята добра реализация на трудовия пазар. 

Това, което виждаме днес, са все по-голямата ангажираност и подкрепа за 
професионалното образование и обучение на държавно и институционално 
ниво. Повишаването на професионалните умения и компетентности вече се 
разглежда като гаранция за бъдещо развитие в кариерата. Еднакво важни за 
този процес са както началото, поставяно в училище, така и продължаващото 
обучение и ученето през целия живот – само така всяка наша дейност ще бъде 
по-добре извършена от предишната. Човекът трудно се състезава с машините 
по отношение на монотонните дейности, за разлика от тях има нужда от по-
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чивка за кафе или от отпуска. Той обаче няма да бъде заменен от роботите по 
отношение на творческите дейности и постижения – това и занапред ще бъде 
силата на хората и на обществото. 

Днес, когато държите в ръцете си първата книжка за 2020 година, с го-
лямо удоволствие се обръщам към вас – читатели, съмишленици, приятели, 
критици, да продължим общата мисия за развиване на ученето през целия 
живот и придобиването на нови компетентности. За много от вас списанието 
е желана платформа за развиване на идеи, за споделяне на опит, за търсе-
не на предизвикателства. Други тепърва ще го отварят и внимателно ще го 
преценяват. И за едните, и за другите е изключително важно споделянето на 
опит, идеи и възникнали проблеми, подкрепата на мотивацията и на ученици, 
и на преподаватели, създаването на условия за удовлетвореност от постигна-
тите резултати. Именно тук е мястото на списанието – да дава платформа за 
споделяне, да популяризира вашите успехи и да мотивира хората, които все 
още не са показали своите постижения. И най-големият успех е безсмислен, 
ако не бъде споделен и не даде възможност на други хора да се възползват 
от него. Затова списанието и занапред ще поощрява публикуването както на 
текстове с научен принос, така и добри практики на различни образователни 
институции. Темите, които вълнуват разностранната ни група от читатели, са 
различни. Общо е желанието да „открият“ пред света знания и успехи, които 
са ги накарали да се чувстват удовлетворени от труда си. Затова – заедно с 
уверените в уменията си, ще продължим да поощряваме и тези от вас, които 
се чувстват по-неуверени – да описвате предизвикателствата, които сте прео-
долели, да представяте пред широка публика както своята, така и работата на 
колегите си. 

Желая ви спорна и успешна творческа година!
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