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1. Въведение. Под влияние на съвременните телекомуникации и икономичес-
ката, социалната и политическата взаимозависимост, светът, в който живеем, бързо
се глобализира. В този нов свят е важно човек да може да се ориентира в мрежата
от съществуваща информация и извлече необходимите му знания. Това изисква но-
ви умения за съвременния гражданин. Огромното количество противоречиви данни
изисква от човек поне минимални познания как тези данни се събират, обобщават,
анализират и интерпретират. Той трябва да може да използва числови данни, за
да представя своята позиция или позицията на другите и трябва да знае как ко-
личествената информация може да бъде използвана за решаването на проблеми и
при избора на различни възможни решения. Необходимо е да се знаят още услови-
ята, които позволяват да се определя качеството и количеството на информацията,
разпространявана чрез медиите. Статистиката е в състояние да посрещне тези кул-
турни и практически нужди. Фактически тя се занимава с количествено изучаване
на общи явления и закономерности, независимо от техния произход, икономически,
демографски, социален или експериментален. В частност статистиката се стреми да
обясни разнообразието, съдържащо се във всички явления, което е част от всеоб-
щия стремеж към промяна на съществуващият свят. Следователно изучаването на
статистика е необходимо на съвременния гражданин за пълното развитие на него-
вите възможности за ориентиране в света, и не само като техника, а като начин
за мислене, който е средство за получаване на количествени знания за социално-
икономическите явления. Тази роля е осъзната на международно ниво и ЮНЕСКО
провежда социално-икономическа и културна политика за развитие, която включва
не само грамотност, но и количествена грамотност [6].

Проблемът на статистическото образование и култура и тяхното взаимодействие
е много по-широк от обучението на тесни специалисти, такива, които да притежават
знания над средното ниво, с цел да изпълняват определени нужди на информаци-
онното общество. Целта е да се обучават граждани, които от една страна могат да
оценяват критично статистическа информация, включително от официални източ-
ници, и от друга страна са наясно с тяхната полза както за чисто познавателни цели,
така и за вземане на решения. Статистиката е доказала, че е съвременна дисципли-
на, полезна за развитието на повечето от уменията, необходими за глобалния свят
и на информационното общество. Повишаването на интереса към статистиката е
свързано и осъзнаване на ролята на статистиката в различни сфери на изследвания.
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Области като медицина, биология, бизнес, икономика, психология, социални науки
и образование изискват определени знания в тази област. В последните десетилетия
настъпиха съществени промени в образователните програми на развитите страни,
като на вероятностите и статистиката се предвиди по-забележимо място в курсо-
вете по математика. В увода към докладите от първата конференция по обучение
по статистика се казва „ние не можем да си позволим да не преподаваме статисти-
ка“ [5]. Като следствие от тези световни промени, бе въвеждането на статистика в
задължителната програма по математика и в българското средно образование през
последното десетилетие. В програмата за зрелостен изпит по математика, един от
трите раздела е „Комбинаторика, вероятности и статистика“ [1].

С цел по-нататъшното подобряване на образованието по статистика на всички ни-
ва и във всякакъв контекст, Международният статистически институт (ISI) създаде
през 1991 г. Международна асоциация за статистическо образоване. Публикациите
в специализираните издания за обучение по статистика показват, че учителите по
математика имат сходни проблеми в преподаватено на разделите по вероятности и
статистика във всички страни [4, 3, 7, 2].

Не само в България, но и в другите страни, много учители се стремят да сък-
ратят или да пропуснат темите по статистика, тъй като срещат определени труд-
ности. Проблемите, които се установяват, са главно липса на подходяща универ-
ситетска подготовка за преподаване на такъв тип материал, липса на подходяща
учебно-методическа литература и липса на сборници със задачи по статистика за
съответното ниво на образование. Същевременно учителите чувстват силна нужда
да обсъждат проблемите, свързани с преподаването на този материал, и активно
търсят сътрудничество със специалисти за решаването им.

Потенциалът на съвременните информационни и комуникационни технологии,
благодарение на диалоговия режим на работа и на възможностите за предаване на
мултимедийна информация, създава съвършено нови условия за организиране на
обучение на различни нива. В последното десетилетие в световното интернет прос-
транство се създадоха няколко интернет дискусионни групи по статистика. Тема-
тичните групи са: дистанционно обучение по статистика, обучение по статистика за
приложни изследвания, методика на обучението по статистика, свързване на учи-
лищното обучение по статистика на международно ниво и др. Приобщаването на
българските специалисти и учители към тези групи ще позволи свободно да общу-
ват с колегите си от други държави, да намират отговори на проблемите, които
срещат в своята работа, да дискутират своите проблеми. Техническото условие да
се ползват образователни ресурси на виртуални системи е наличие на компютър и
достъп до Интернет. Оборудването българските училища и достъпът до Интернет
макар и бавно се осъществява на национално ниво.

2. Теми за обсъждане.

• Елена Каращранова. Резултати от анкетно проучване на отношението на
учителите към преподаването на вероятности и статистика в средното училище

• Евгения Стоименова. Проблеми с преподаването на статистика в 11 и 12
клас
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• Красимира Проданова. Нуждите на висшето образование от знания по ве-
роятности и статистика

• Пламен Матеев. Място на вероятностите и статистиката в часовете по ин-
форматика и информационни технологии
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