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От стр. 1
Към момента по проце-

дурата се изпълняват 17 
договора на стойност над 
10 млн. лв.

Целите на „Подкрепа 
за развитието на докто-
ранти, постдокторанти, 
специализанти и млади 
учени – фаза 1“ са да се 
привлекат водещи изсле-
дователи и изобретатели, 
млади учени, докторанти, 
постдокторанти и специа-

лизанти чрез осигуряване 
на конкурентно възнаграж-
дение, възможности за 
професионално развитие 
и мобилност и подходяща 
работна среда. Средствата 
са осигурени по Приори-
тетна ос 2 „Образование и 
учене през целия живот“ на 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд. 

Над 10 млн. лв.  
за млади учени

Представители на 
14 университета от 10 
държави се събират във 
Варна. Поводът е юби-
лейната международна 
квалификационна школа 
„Съвременни педагогиче-
ски технологии в обуче-
нието по руски език като 
чужд“, организирана за 
десети път от Варненския 
свободен университет 
„Черноризец Храбър“.

Мед и е н  п а рт н ь о р 
на инициативата е На-
ционално издателство 
„Аз-буки“. Най-добрите 
текстове от Школата ще 
намерят място на страни-
ците на научно списание 
„Чуждоезиково обуче-

ние“, което вече е част от 
Web of Science – една от 
най-престижните между-
народни научни бази.

Близо 600 студенти 
от 30 европейски и ази-
атски университета са 
преминали през години-
те сертифицирано обу-
чение в единствената 
в Европа методическа 
школа за млади русисти. 
С помощта на лектори 
от различни държави са 
проведени близо 150 лек-
ции, майсторски класове 
и методически семинари. 

И тази година Школата 
ще бъде подкрепена от 
фонд „Русский мир“. 
Бъдещите преподаватели 
ще обсъждат във Варна 
приложението на ино-
вативни технологии при 
обучение по руски език 
като чужд, едютейнмънт 
и приложение на игрови 
методи в лингводидак-
тиката, екологическата 
лингвистика. Езикът в 
интернет и проблемите 
на междукултурната ко-
муникация и мобилните 
приложения за учене на 
чужд език ще са акценти 
на дискусиите. Новост 
ще е темата за използва-
не на кинотехнологиите 

като иновативен метод 
за обучение. Един от 
майсторските класове 
ще е посветен на съвре-
менните подходи, свър-
зани с използването на 
танцувални елементи и 
универсалния език на 
танца като лингводи-
дактическа технология, 
целяща развитието на 
речевата активност и 
компетентност.

През тази година ще 
бъде организиран и спе-
циален семинар за бъл-
гарски преподаватели, 
които също ще могат да 
се запознаят с новите 
технологии на обучение. 

Варна посреща 
видни русисти
Специален семинар ще запознае български 
преподаватели с нови технологии  
на обучение

Общо 35 ученици са получили 
сертификат за владеене на български 
език в САЩ. В рамките на пос-
ледната една година са проведени 
3 изпитни сесии по тестовете на 
Департамента за езиково обучение 
(ДЕО-ИЧС) към Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“.  

„От март 2017 г. българският език 
е включен във федералната програма 
Seal of Biliteracy („Печат за двуезич-
ност“), която признава владеенето 
на чужди езици, в това число и ет-
ническите езици на общности. Така 
българският език за първи път става 
част от образователната система 
на щата Илинойс, където живее 
най-голямата българска общност в 
САЩ“, казва пред „Радио България“ 
Боянка Иванова – директор на БУ 
„Джон Атанасов“ в Чикаго и член на 
УС на Асоциацията на българските 
училища в чужбина (АБУЧ). 

Родният ни език вече се признава 
и в Охайо, Мичиган, Колорадо, 
Калифорния, Пенсилвания, Ню 
Джърси, Ню Йорк, Вирджиния, Ме-
риленд, окръг Колумбия и Северна 
Каролина. В процес на признаване 
са и щатите Калифорния, Флори-
да, Южна Каролина, Джорджия 
и Тексас. Активно се работи за 
признаване на българския език и в 
Минесота, Мичиган и Охайо.

Всеки американски щат има своята 
автономност в областта на образова-
телните политики. До момента прог-
рамата Seal of Biliteracy е приета от 
33 щата, 11 са в процес на приемане 
и само 6 са извън нея. Членовете на 
АБУЧ откриват чрез тази програма 
възможност за включване и на бъл-
гарския език, което ще доведе до 
нови предимства за изучаването и за 
съхраняването му. 

От учебната 2019/2020 г. ще започ-

не изучаването на български език 
като отделен предмет в гимназиите 
на район 214 на Илинойс. Български-
ят ще бъде изучаван по 1 учебен час, 
пет дни в седмицата. Ще бъде препо-
даван от български учител, който има 
щатски педагогически сертификат. 
Това е изключително постижение за 
признаването на езика ни в щатската 
образователна система, в която влиза 
вече директно като учебен предмет.

„Подписан е меморандум, с който 
изпитът, проведен по методиката на 
ДЕО, важи за балообразуваща оцен-
ка за продължаване на образованието 
на завърналите се българчета във 
вис шите учебни заведения на Бъл-
гария и в някои европейски страни“, 
добавя Боянка Иванова.

АБУЧ обединява вече близо 400 
български училища по света с 35 000 
ученици. Само в САЩ т.нар. неделни 
школа са 35. 

35 ученици са взели изпит  
по български в САЩ

Военен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на моряка се състоя в Русе  
по повод 139-годишнината от създаването на Българските военноморски сили.  

По традиция тържественото честване на годишнината от създаването на ВМС започва от дунавския 
град, където е поставено началото на военния флот на България
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Факултетът по начална и 
предучилищна педагогика 
на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ 
ще се преобразува във Фа-
култет по науки за обра-
зованието и изкуството. 
Това предвижда проект на 
постановление на Минис-
терския съвет, публикувано 
за обсъждане. Мотив за 
исканото преобразуване 
е, че настоящото название 
на Факултета не отразява 
напълно спецификата на 
провежданото обучение и 
разнообразието на профе-
сионални квалификации, с 
които се дипломират въз-
питаниците на Факултета. 
Акцентът върху началната 
и предучилищната педаго-
гика, създаване на точната 
представа, че във Факулте-
та се обучават изключител-
но бъдещи учители за нуж-
дите на предучилищното 
и началното училищно 
образование, се посочва в 
мотивите в доклада, внесен 
от просветния министър.

Предложението се ос-
новава на положително 
оценен от Националната 
агенция за оценяване и 
акредитация проект за пре-
образуване на Факултета, 
като по всичките 10 крите-
рия на оценяване оценките 
са положителни.

Факултетът за подготов-
ка на детски и начални 
учители в рамките на СУ 
е разкрит през 1983 г. с 
постановление на МС. Пет 
години по-късно с решение 
на Академичния съвет е 
преименуван на Факултет 
по начална и предучилищна 
педагогика. Първоначално в 
него се провежда обучение 
„Предучилищна педагоги-
ка“, „Начална педагогика“ 
и „Дефектология“. Днес 
структурата на Факултета 
включва шест катедри, в 
които се обучават студенти 
по четири професионални 
направления – „Педагоги-
ка“, „Педагогика на обуче-
нието по...“, „Изобразител-
но изкуство“ и „Музикално 
и танцово изкуство“, в 12 
бакалавърски специално-
сти, 42 магистърски и 17 
докторски програми. 

Съгласно проекта за пре-
образуване на звеното в 
него работят 83 преподава-
тели на основен трудов до-
говор във висшето учили-
ще – 28 професори, 24 до-
центи, 14 главни асистенти 
и 17 aсистенти. Предвижда 
се в преобразуваното звено 
да продължи обучението 
по вече откритите специ-
алности от акредитираните 
професионални направле-
ния. 

Факултет на Алма матер  
с ново име

Свободните места в сто-
личните гимназии след 
трето класиране са общо 
967. От тях с квоти са 16 
места за девойки и 14 за 
младежи. Това съобщава 
пред Радио София д-р 
Ваня Кастрева, началник 
на Регионалното управле-
ние на образованието в 
столицата. 

Дори в едни от най-же-
ланите училища в София 
са обявени свободни места. 
Например по две места 
има в Първа и във Втора 
английска езикова гим-
назия, по три са те в 9. 
френска езикова гимназия 
и в Националната природо-

математическа гимназия, а 
пет – в Националната тър-
говско-банкова гимназия.

Общо 733 ученици са 
класирани в третия етап, 
а други 215 не са приети 
никъде. Към момента са 
се записали около 8000 
ученици.

Поради недостатъчен 
брой ученици са закрити 9 
паралелки, като от тях 5 са 
профилирани и 4 профе-
сионални. Приетите в тези 
паралелки 39 ученици са 
пренасочени.

До 5 септември директо-
рите на училища органи-
зират четвърто класиране. 

Още незаети 
места в столични 
гимназии


