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Интервю с
Корнелия Маринова,
кмет на Ловеч – общината,
която заделя
за образование 39%
от бюджета
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Европа с анонс
към дигиталните
компетентности
на учителите

На стр. 7

Стр. 18

Днес в броя

Доц. Анна Ангелова,
директор на библиотеката на
СУ „Св. Климент Охридски“:
130 години след създаването
си библиотеката е втора
по големина и истинска
изследователска
лаборатория

Българска академия на науките
www.bas.bg

®

02 920 8888; 032 643 382;
082 823 844; 046 667 900
ЦЯЛОСТНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА УЧИЛИЩА
Вестникът е правоприемник
на първото официално издание
на Министерството на просвещението „Училищен преглед” - 1896 г.

www.azbuki.bg

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Брой 32 (1375) 9 – 15 август 2018 г. Година XXVII. Под името „Аз-буки” вестникът излиза от 10 април 1991 г.

Цена 1,50 лв.

Снимка ДГ „Светлина“

истини
А збучни

Промяна

Татяна ДИКОВА

Походи сред природата, лагери и изнесени обучения – това е задължителна част от годишната програма
на ДГ „Светлина“ – Стара Загора. Над 200 семейства са поверили децата си на педагозите от детското заведение.
Защо – четете в следващ брой

Над 10 млн. лв.
за млади учени
Удължава се с година срокът за изпълнение на проектите
по специфичната операция за подкрепа на докторанти
и постдокторанти на ОП НОИР
Крайният срок за изпълнение на проектите по операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени – фаза 1“
е удължен до 2019 г. Решението е на
Комитета за наблюдение на ОП „Наука
и образование за интелигентен растеж“,
като крайната дата на изпълнение се
променя от 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
„В резултат на извършени проверки
на място и анализ на изпълнението на

проектите е констатирано, че продължителността на проектите не е достатъчна,
за да приключат в планирания краен срок
на процедурата – пояснява Магдалена
Димитрова от дирекция „Програмиране,
наблюдение и оценка“ в Изпълнителната
агенция „Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“. – Съгласно критериите за подбор
на операцията продължителността на
процедурата е 2016 – 2018 г. и следва

да обхване две академични години. Но
проектите стартират през пролетта и
лятото на 2017 г.
За гарантиране на качественото им
изпълнение и постигане на заложените
цели срокът на договорите за безвъзмездна финансова помощ по операция
„Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади
учени – фаза 1“ е удължен до 2019 г.“.
На стр. 2

Ще изчезне ли от българския
пазар на труда една ценна и
търсена професия – тази на заварчика? Заваръчните технологии са ключови за развитието на
индустрията и сякаш няма повод
за тревоги – налице са необходимите предпоставки за подготовката на такива специалисти. Над
200 са центровете с лиценз да
обучават заваръчен персонал.
Да, но едва 80 от тях имат
такива ученици, а броят на обучаващите се е около 2000. И те,
появили се на пазара на труда,
бързо се стопяват. В момента
се наблюдава поток на квалифицирани заваръчни кадри от
България към Полша и скандинавските страни.
Какво да се направи? Работодателите трябва да разберат, че
става дума за високоекспертни
хора, които, нормално е да
очакват съответното заплащане
на труда си. Но има над какво да
се замислят и младите. Неслучайно в документите на Международния институт по заваряване
и Европейската федерация по
заваряване се лансира замяната
на старите и непривлекателни 3
думи – мръсно, прашно, опасно
(на английски DDD) като етикет на заваръчната професия с
новите 3 думи – чисто, хладно,
интелигентно (CCC).
В заваръчните технологии
и устройства масово навлизат
постиженията на електрониката и компютърната техника, лазерните и електроннолъчевите
технологии и др. Но преди това
тези постижения трябва да
влязат там, където се подготвят хората, без които няма как
да се случат крупните енергийни
и газови проекти, мащабното
строителство. И контрол върху
качеството на обучението да
гарантира, че зад дипломите
стоят компетенции.

