
                                                                  25.03.2011 год., 18 часа 

                                                                             ІІІ Национално състезание по ИТ 

                                                                             Благоевград 

                                                                            (.....презентация за човешкия мозък и 

неговото развитие, човешкия ум и еволюцията в природата, раждането на 

образованието- от килийните училища до съвременните ИК технологии ) 

 

 

 

       Няма друга по- голяма сила от силата на човешкия ум, която може да се бори с 

естествените природни закони! 

       Единствено силата на природата е тази, пред която човешкият ум се прекланя, 

благоговее, удивлява, страхува и трескаво работи на бързи обороти. 

       Силата на природата носи в себе си естествената красота и енергия, но разгневим 

ли я , се превръща в стихийно бедствие, което води след себе си погром и поражения, за 

да ни подскаже, че именно ние човеците сме длъжни да я пазим. 

       Токио, Хаити........, страх и ужас сковават планетата! 

       Но идва надеждата и предизвикателството, че и с тях ние човеците, които я 

обитаваме, трябва да се справим. 

Търсим решения , правим прогнози, изпробваме варианти, пак с нея – силата на 

човешкия ум. И стигаме до кратичко решение, така опростено , както са всички велики 

открития: 

      Нужни са ни хора, които да намерят верните пътища, за да достигнем до този 

синхрон , в който човек и природа се сливат в хармония! 

Тях ги има. Гениите не се раждат с идеята за откритието , което след 20-30 или 50 ще 

направят. Те носят генетичните заложби на една даденост , която ако не се развие – 

закърнява. 

     Простичкото решение стига до Великата Дидактика, в която още преди векове Ян 

Амос Коменски , казва че трябва да направим обучението така интересно, че да 

задържим детето в училище. 

     Тези думи ни следват вече векове наред. Интерпретираме ги в различни варианти, 

закони , правилници  и наредби, с ясната мисъл , че това което носи в себе си детето , 

трябва да получи максимална доза развитие. 

    С тази простичка истина преди четири години се роди идеята да съберем умовете на 

България в един слънчев град – Благоевград. Да ги посрещнем топло, за да ни покажат 

:”Чистата и зелена планета”, „Красотата на своя роден край”, „Великите събития и 

открития на  20 век”. 

   Защото знаем скъпи деца, че точно вие сте тези , които утре ще се борите с 

природните закони , за да направите живота ни по- лесен , по – красив  и хармоничен. 

    Затова направихме Националното състезание по Информационни технологии. 

    Затова решихме , че именно компютърните технологии водят прогреса , а вашите 

ръководители са тези, от които зависи вашето развитие . 

    Ние домакините в Благоевград само Ви даваме шанс . 

          Добре дошли ! 

          Желаем Ви успех! 

 

                                              Д-р. Лилия Стоянова 

 

             


