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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКОТО УЧИТЕЛСТВО – ИЗДАНИЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

Продължава на стр. 5

ВЕСТНИК „УЧИТЕЛСКО ДЕЛО“                        
Е ПЪРВОПРИЕМНИК НА 

УЧИТЕЛСКИЯ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ 
ПЕЧАТ У НАС ОТ 1895 Г.

Направете своя абонамент за вестник 
„Учителско дело“ за 2019 г.

НАПОМНЯМЕ!

– „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 
Каталожен № 806

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

По-ефективни мерки  
за интеграция на децата  

и учениците от етническите 
малцинства

В столичната Втора английска езикова 
гимназия „Томас Джеферсън“ директорът 
Емилия Лазарова, педагогическият екип 
на училището и техните ученици неумор-
но, всекидневно доказват, че са новатор-
ско училище и не спират да актуализират 
учебния модел спрямо потребностите на 
днешния ден и на бъдещето, съизмеримо 
със световните тенденции. Поредното 
доказателство за това е включването на 
гимназията от учебната 2018/2019 г. в 

2. АЕГ „Томас Джеферсън“, 
гр. София – с иновативен 
център за интегрирано 

обучение по природни науки 
и математика

Синдикатът на бъл-
гарските учители бе 
удостоен с годишна 
награда за принос в 
сектора за учене на 
възрастни за 2018 г. в 
категория „Социален 
партньор“. Почетното 
отличие бе връчено на 
председателя на СБУ 
д.ик.н. Янка Такева по 
време на четвъртото из-
дание на Националните 
дни за учене през целия 
живот, което се проведе 
от 3 до 5 октомври т.г. в 
град Пловдив. 

За поредна година 
представители на мест-
ната власт, бизнес сре-
дите, работодателските, 
синдикалните и непра-
вителствените органи-
зации, образователни 
експерти, директори и 
учители от професио-

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ПЛОВДИВ – 2018 

Нов шанс за реализация на пазара на труда

редиците на иновативните училища в Бъл-
гария. На 8 октомври 2018 г. в училището 
бе открит STEM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics) център 
с виртуални лаборатории за учене, из-
граден по проект за иновация. Д.ик.н. 
Янка Такева, председател на СБУ, бе 
гост на официалното събитие. Сред 
гостите бяха още: Красимир Вълчев, 
министър на образованието и науката;  

нални гимназии взеха участие 
в националния форум, посветен 
на ученето през целия живот. 
Мащабната инициатива е част 
от общоевропейските усилия за 
изпълнение на Европейската 

програма за учене на възраст-
ни, както и за изпълнението на 
Националната стратегия за 
учене през целия живот за пе-
риода 2014–2020 година. 

Националните дни за учене 

през целия живот бяха открити 
на 3 октомври в Цар Симеоно-
вата градина от зам.-министъра 
на образованието и науката инж. 
Таня Михайлова. Гости на 
церемонията бяха: областният 

управител на Габрово Невена 
Петкова, областният управител 
на Велико Търново проф. Любо-
мира Попова, заместник-кметът 
по „Oбразование, бизнес раз-
витие, европейски политики и 

международно сътруд-
ничество“ на община 
Пловдив Стефан Стоя-
нов, председателят на 
Синдиката на българ-
ските учители д.ик.н. 
Янка Такева, проф. 
Тодор Танев, минис-
тър на образованието и 
науката (2014–2016 г.), 
Валентина Дейкова, 
национален координа-
тор за учене на възраст-
ни и ръководител на 
проекта „Националните 
координатори в изпъл-
нение на Европейската 
програма за учене на 
възрастни“, областните 
и заместник-областните 
координатори за учене 
на възрастни от цялата 
страна, началници на 
РУО и др. Организи-
раното в рамките на 
Проекта събитие се из-

пълнява от МОН с финансовата 
подкрепа на Програмата на 
Европейския съюз в областта 
на образованието, обучението, 
младежта и спорта „Еразъм+“.
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p Изменени нормативни актове в  
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В БРОЯ

На 5 октомври 2018 г. по повод на 
Световния ден на учителя Синдикатът 
на българските учители с финансова-
та подкрепа на Фондация „Фридрих 
Еберт“ проведе национална конферен-
ция „Повишаване на ефективността 
на мерките за интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства“.

Тя е шестата национална конферен-
ция, посветена на темата, и е поредно 
ярко доказателство за действения ан-

гажимент на Синдиката, насочен към 
засилване на ефективността и разши-
ряване на многообразието на мерките 
за задържане в образователните ин-
ституции, приобщаване и интеграция 
на децата и учениците от етническите 
малцинства, в т.ч. повишаване на квали-
фикацията и нивото на интеркултурната 
компетентност на учителите. 

Продължава на стр. 2
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Продължение от стр. 1
проф. Костадин Костадинов, съветник на 
министъра на образованието и науката; 
д-р Ваня Кастрева, началник на РУО 
– София-град; инж. Николай Терзиев, 
кмет на столичния район „Триадица“; 
Наталия Михалевска, директор на Ди-
рекция „Образование на българите зад 
граница и училищна мрежа“; Евтим 
Евтимов, председател на Обществения 

2. АЕГ „Томас Джеферсън“, 
гр. София – с иновативен 

център за интегрирано 
обучение по природни науки 

и математика

съвет на училището; Цветомир Нико-
лов и Александър Николов от фирма 
„Юнион Интерактив“, представители 
на неправителствени организации и 
училища партньори, с които работи  
2. АЕГ „Томас Джеферсън“. Празнично-
то събитие бе открито от директора на 
училището Емилия Лазарова с вълнение 
и признателност към МОН за подкрепата 
и към всички партньори, благодарение на 
които е станало възможно изграждането 
на съвременния функционален и модерен 
дигитален център по природни науки. 

Ирина Костадинова, главен учител 
по биология и здравно образование в 
училището, представи накратко идеята 
и същината на STEM обучението. „За 
нас, учителите, като професионалисти 
не убягва фактът, че всяка следваща 
генерация ученици е все по-различна, 
по-отворена към технологиите, но все 
така устремена към знания и откривател-
ство. Когато ние като екип трябваше да 
изберем накъде да насочим усилията си, 
за да сме в крак с времето и с прилага-
нето на високите технологии в класната 
стая, се спряхме на иновация, свързана 
с природните науки. От една страна, 
причината за това е интересът у нашите 
ученици, от друга страна, фактът, че все 
повече млади хора в последните години 
могат да намерят все по-широка изява 
и стабилна професионална реализация 
именно там. Екипът ни е от учители със 
сериозен професионален опит, с високи 
квалификационни степени, всички сме 
новатори, преподаващи учебния пред-
мет на чужд език. Имаме изградена нова 
учебна среда, съизмерима със световните 
тенденции. Готови сме да мотивираме 
учениците и да насочваме техния интерес 
чрез откривателство и правене. Осъщест-
вяваме съвместен подход на обучение, 
като в часовете влизат екипи от препо-
даватели от различните природни науки. 
По този начин по-лесно ще се изграждат и 
междупредметните връзки в обучението. 

Чрез заниманията в STEM центъра 
учениците усещат по-лесно, че обектите 
и явленията в природата са взаимосвър-
зани и взаимообусловени. Биология без 
химия няма как да се учи, физика без 
математика също. 

От името на всички свои колеги изказ-
вам професионалната ни удовлетвореност 
за изграждането на иновативния център на 

ръководния екип на училището за подкре-
пата и визията за бъдещото развитие на  
2. АЕГ“ – подчерта г-жа Костадинова

В последните години СБУ активно 
работи за въвеждането на иновативни 
политики и активното актуализиране на 
учебния модел спрямо потребностите на 
времето. Д.ик.н. Янка Такева, председател 
на СБУ, изрази уважението си към дирек-
тора на училището Емилия Лазарова за 

нейните лидер-
ски умения при 
управлението 
и създаването 
на съвременна, 
комфортна сре-
да за учениците 
и учителите за 
утвърждава-
не на високи 
р е з у л т а т и  в 
учебно-възпи-
тателния про-
цес, постигнати 
благодарение 
и на екипната 
работа и до-
брото взаимо-
действие с ро-
дителите. Г-жа 
Такева разгова-
ря персонално 
с всеки един от 
учителите от 
иновативния 
педагогически 
екип на 2. АЕГ.

„В последните години ние сме изпра-
вени пред голямото предизвикателство 
да намерим подходи, които в най-голяма 
степен да мотивират учениците да се 
обучават в природни науки и математика“, 
каза при откриването на STEM центъра 
министър Красимир Вълчев. Той посочи, 
че онези, които изучават задълбочено 
природни науки и математика, в бъдеще 
ще получават и по-високи доходи. „Обу-
чението по природни науки и математика 
е ключово за житейската реализация на 
учениците и за допълването на компе-
тентностите, които очакваме да има всяко 
дете, което ще се реализира в следващи-
те десетилетия на пазара на труда. Ще 
стимулираме обучението по природни 
науки и чрез дейностите по интереси за 
учениците, които ще представим до края 
на месец октомври“, подчерта министъ-
рът. „Ролята на МОН и на държавната 
политика е да насърчава иновациите в 
училищата. До края на следващия ме-
сец МОН ще организира дискусия и 
ще представи мониторингов доклад за 
иновациите, които бяха реализирани за 
първи път през изминалата учебна година. 
Голяма част от тях, свързани най-вече с 
методите на преподаване, са повлияли 
благоприятно върху мотивацията за 
учене на учениците и върху техните ре-
зултати, като е създадена по-добра среда 
в училищата, коментира още министър  
Красимир Вълчев и съобщи, че през 2019 г. 
ще бъдат отделени близо 1,5 млн. лева за 
иновации в училищата.

Гостите на официалното откриване 
на STEM центъра наблюдаваха уроци на 
деветокласниците от гимназията и видя-
ха на практика новия модел на обучение, 
различната организация на класната стая, 
едновременното участие на няколко учите-
ли в учебния час и интегрираното познание 
по различни проблеми. Във виртуална зала 
беше представен урок „Клетка“ – инте-
гриран с биология, информационни тех-
нологии, изкуства; в лабораторията урок 
„Химичен състав на клетка – изследване“ 
– интегриран с химия, биология; в техно-
логичната зала урок „Увеличителни уре-
ди“ – интегриран с физика и математика, 
и в залата за дигитална креативност беше 
представен урок „Физика и математика 
в Excel“ – интегриран с информационни 
технологии, физика и математика. 

Велина АНТОВА

 Продължение от стр. 1
В хода на събитието, подкре-

пено от Общинска администра-
ция – Пловдив, в „Гранд хотел 
Пловдив“ се проведе Национа-
лен форум, при стартирането 
на който г-жа Дейкова очерта 
основните постижения, приори-
тети и предизвикателства пред 
сектора за учене на възрастни у 
нас при изпълнение на Проект 
„Националните координатори 
в изпълнение на Европейската 
програма за учене на възрастни“. 
Областните управители на об-

Нов шанс за реализация 
на пазара на труда

ласт Габрово и на област Велико Търново и 
областни координатори на Проекта, заявиха 
готовността си за предоставяне на условия 
за развитие на сектора и разработване на 
целенасочена политика за развитие на ка-
риерното ориентиране като част от ученето 
през целия живот и шанс за професионална 
реализация на пазара на труда. 

В своето изложение д.ик.н. Янка 
Такева благодари на г-жа Дейкова за 
дългогодишните усилия и координацията 
по изпълнението на значимия проект и 
на всички присъстващи заинтересова-
ни страни за постигнатите резултати. 
На фона на динамиката в обществе-
но-икономическите процеси в Европа и 
незадоволителните резултати в сектора 
за учене на възрастни у нас тя изрази 
удовлетворение от нарастващия брой на 
обучаемите и обучаващите организации 
(над 600), работещи в посока засилване 
на корпоративната социална отговор-
ност. Отчете дейностите по КТД, дейст-
ващия ЗПУО и въвеждането на дуалното 
образование като фактори в подкрепа 
на интереса към ученето през целия 
живот. Заяви своя оптимизъм относно 
високия професионален и експертен 
опит на цялата образователна система в 
подкрепа на този процес. Отчете потен-
циала на българския учител, водещ при 
кариерното ориентиране на учениците. 
„Големите крачки са направени, от нас 
зависи кои са предпоставките и как тряб-
ва да се доразвие новото педагогическо 
взаимодействие с родителите, за да може 
учителят и класният ръководител да про-
явят своя авторитет и водеща роля и при 
професионалното ориентиране на уче-
ника“ – изтъкна председателят на СБУ 
и говори за нарастващата потребност от 
допълнителна квалификация на учите-
лите по темата. Г-жа Такева припомни 
позитивите от идеята на проф. Танев 
за „университетите на третата възраст“ 
и признаването на кредитите на учени-
ците по вертикалата на образователната 
система. „Времето не чака, ние трябва да 
приемем изкуствения интелект, цифро-
визацията, да преодолеем стереотипите и 
всички заедно да продължим напред“ – с 
оптимизъм завърши г-жа Такева.

В първата част на форума бе предста-
вена и ролята на електронната платформа 
за развитието на общността от професио-
налисти в сектора за учене на възрастни. 
Бяха презентирани резултатите от изпъл-
нението на Комуникационната стратегия 
на България за EPALE през 2017–2018 г., 
както и бъдещите дейности за национална 

подкрепа на Платформата през 2019–2020 г. 
Дискусията, посветена на основните 

проблеми и предизвикателства на сектора 
за учене на възрастни, даде възможност да 
бъдат направени конкретни предложения 
и от страна на председателя на СБУ, свър-
зани с промяна на системата за контрол 
на качеството на ПОО и ангажиране на 
Националния институт за обучение и ква-
лификация в системата на образованието 
с изследователска дейност по темата, 
насочване на образователните системи 
към овладяване на „меките умения“, усъ-
вършенстване на системата за валидиране 
на професионалните знания, умения и 
компетентности. Бяха очертани също 
перспективите пред ученето през целия 
живот в България с оглед реформата на 
образованието и обучението на възрастни.

„Мащабите на настъпващите в света 
и Европа икономически и социални про-
мени, бързото развитие на основаната 
на знания икономика и демографското 
напрежение, породено от остаряването 
на населението, изискват нов подход в 
изпълнението на концепцията за учене 
през целия живот. Все повече се осъзнава, 
че големият източник на работната сила 
в идните години ще бъдат възрастните, 
а не младите работници и специалисти 
и независимо от това в нашата страна 
секторът за учене на възрастни продъл-
жава да е най-слабо развитият в общата 
система за образование и обучение“. Това 
стана ясно по време на втората част на 
националния форум, когато бе предста-
вено състоянието на сектора за учене на 
възрастни в България и бяха презентирани 
от Стоян Баев, дългогодишен експерт в 
МОН – резултатите от Изследването на 
образованието и обучението за възрастни в 
България. Предварителните разчети сочат, 
че от 3,2 млн. души, работещи в България, 
най-малко 2,5 млн. имат нужда от повиша-
ване на квалификацията. В същото време 
България със своите 2,9% през 2016 г. 
се нарежда на предпоследно място след 
Румъния сред страните от ЕС по учене 
през целия живот сред населението на 
възраст 25–64 години. Това са тенденции, 
които определят нови цели, свързани със 
съдържанието и резултатите от ученето, 
както и с организацията на учебния процес 
на лицата, навършили 16 години. 

В контекста на темата, проектът „На-
ционалните координатори в изпълнение 
на Европейската програма за учене на 
възрастни“ е шанс за възрастните хора в 
България, които имат нужда от стимул, 

Продължава на стр. 6
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В а л е н -
тина Дей-
кова ,  на -
циона лен 
координа-
тор за учене 
на възраст-
ни и ръко-
водител на 
п р о е к т а 
„ Н а ц и о -
налните ко-
ординатори 
в изпълне-
ние на Ев-
ропейската 
програма 

СПОДЕЛЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, 
ПЛОВДИВ – 2018

Безспорен е напредъкът, който отчитаме за развитието  
на сектора за учене през целия живот на национално  

и регионално ниво

за учене на възрастни“: Измина още 
една година, в която нашата страна осъ-
ществява мащабната инициатива – част 
от общоевропейските усилия за изпълне-
ние на Европейската програма за учене 
на възрастни. С всяка следваща година 
националната координационна мрежа се 
разширява, увеличава се броят на органи-
зациите и институциите, които се включ-
ват в нея. Все по-активна е подкрепата 
и на областните управители от цялата 
страна. Безспорно проект, който набира 
скорост и отбелязва своите постижения: 
по-голям брой обучаеми, по-голям брой 
обучаващи организации, и др. Въпреки 
сравнително ниското равнище на ико-
номическа активност (LFPR) от 68,6%, 
и второто място в ЕС по равнището на 
младежите, които нито учат, нито рабо-
тят, нито се обучават (NEET); трайната 
тенденция за увеличаване на дела на 
преждевременно напусналите училище 
младежи на възраст от 18 до 24 години 
и ниската функционална грамотност 
на близо всеки трети деветокласник в 
България, безспорен е напредъкът, който 

отчитаме за развитието на сектора на на-
ционално и регионално ниво. Проектът 
е плод на съвместните усилия на всички 
заинтересовани страни – национална, 
местна власт, работодателски, синди-
кални и неправителствени организации 
и аз отново искам да благодаря на всички 
техни представители, присъстващи в 
Пловдив, и високо да оценя усилията на 
председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева 
и проф. Тодор Танев, министър на обра-
зованието и науката (2014–2016), без чия-
то подкрепа и далновидност българското 
образование не би било това, което е.

П р о ф . 
Л ю б о м и р а 
Попова, об-
ластен уп -
р а в и т е л  и 
областен ко-
о р д и н ат о р 
на сектора 
за учене през 
целия живот 
за област Ве-
лико Търно-
во: Убедена 
съм, че този 
национален 
проект за об-
разование и 

обучение на възрастни е необходим в 
контекста на предизвикателствата на 
съвременния динамичен свят, защото той 
осигурява по-добро качество на живот на 
възрастните обучаеми и дава по-добър 
шанс за тяхната реализация на пазара на 
труда. Съвсем съзнателно и доброволно 
приех отговорността да бъда областен 
координатор за област Велико Търново, 
защото този проект е в интерес на всич-
ки: и на обучаеми, и на обучители, които 

трябва със своите умения и убеденост 
допълнително да повишаваме привле-
кателността и интереса към сектора за 
учене през целия живот. Радвам се, че 
има стратегия, цели, приоритети, но 
човешкият ресурс е в основата на реали-
зираната наша обща цел и ние всички с 
общи усилия трябва да я реализираме. Да 
я изпълним със съдържание, отношение 
и мотивация. Мотивацията в целия про-
цес е основополагаща и благодарение на 
всички вас – представители на медиите, 
както и на такива популяризиращи съби-
тия, постепенно се увеличава. Безспорно 
работата на терен – индивидуални срещи 
с потребителите, запознаване с бизнес 
спецификите и търсенията на района са 
друг начин за усилване на мотивацията и 
интереса към ученето през целия живот. 
Проектът е с устойчиви резултати и той 
трябва да продължи и в бъдеще, затова 
желая още повече хъс и мотивация и на 
организаторите, и на участниците в него.

Мария Тодорова, директор на Ди-
рекция „Професионално образование и 
обучение“ в МОН: За четвърта поредна 
година нашето министерство се ангажира 
с такава европейска инициатива – много 
значима като знак към обществеността 
и към политиците от гледна точка на ня-
колко фактора: Първо, все още статисти-
чески участието на българския възрастен 
учащ е доста ниско, след Румъния. Второ, 
трябва да продължим да работим по про-
мяна на нагласите – приема се, че ученето 
в България завършва със средното или 
висшето образование. Но това не бива 
да бъде така, защото ние сме в следващ 
постиндустриален етап и натрупването 
на знания, глобализацията, застаряването 
на населението ще изисква всеки един от 
нас да надгражда своите знания и развива 
нови. Ще ни се налага да сменяме нови 

р а б о т н и 
м е с т а  и 
п р о ф е -
сии. И по-
ради тази 
причина 
значение-
то на това 
п р о м о -
ционално 
пропаган-
д и р а щ о 
тази идея 
с ъ б и т и е 
е да мо-
тивираме 
п о в е ч е 
възрастни и да им показваме какви са 
възможностите и ползите за тях. Нашите 
усилия ще бъдат насочени не само към 
популяризация, но и към разработване 
на нови политики – не само дейности и 
операции, финансирани с национални и 
европейски средства, но и цялостна кон-
цепция, подсилване на административния 
експертен капацитет на национално и ре-
гионално ниво – всяко училище, фирма и 
университети – всеки със своите формати 
може да участва с включване на целеви 
групи за учене през целия живот. Без-
спорно ученето на възрастни е свързано 
с още един аспект – на социалната инте-
грация и активната гражданска политика 
за хора, които не са активни участници 
в обществения живот, но по пътеката на 
ученето биват привлечени и включени 
в него. В заключение мога да кажа, че е 
сектор, който не би могъл да се развива 
без партньорството на всички нива и без 
своите „визионери“, сред които е г-жа 
Такева – председателят на СБУ.

Продължение от стр. 5

знания и умения за личностна 
мотивация и реализация на 
пазара на труда.

В хода на панела бе предста-
вено състоянието на сектора за 
учене на възрастни в Белгия от 
Вероник Халберт, предста-
вител на Министерството на 
федерацията Валония–Брюк-
сел, Белгия, и на Македония 
от Константин Христовски, 
представител на Националния 
образователен център за въз-
растни, Македония. 

Изключителен интере с 
предизвика публичната лекция 
на проф. Тодор Танев – ми-
нистър на образованието и на-
уката в предишен политически 
кабинет, на тема „Перспективи 
пред УЦЖ в България с оглед 
реформата на образованието 
и обучението на възрастни“. 
Инициаторът на „универси-
тетите за възрастни“ призова 
за по-голяма еманципация на 
ПОО, хоризонтална и вертикал-
на проходимост на системата, 
разделяне на системата за кон-
трол от системата за доставка 
на ПОО, засилване на ролята 
на бизнеса в посока корпора-
тивна – социална отговорност, 
повече самостоятелност на 
НАПОО и др.

И през тази година Нацио-
налните дни за учене през це-
лия живот бяха разнообразен, 
интересен и привлекателен 
пъзел от прояви. Тяхната ос-
новна цел бе популяризиране 
на ученето през целия живот 
в България. Усилията на орга-
низаторите и участниците бяха 
насочени към мотивиране и 

Нов шанс за реализация на пазара 
на труда

насочване на повече български 
граждани към ползите от дей-
ности за образование, обучение 
и учене.

Традиционното изложение 
на институции и организации 
за образование и обучение на 
възрастни, което се проведе на 
4 октомври в Цар Симеоновата 
градина, предостави широки 
възможности за демонстриране 
на умения от възрастни обуча-
еми, както и на продукти, про-
изведени в резултат от учебната 
дейност. То се превърна в място 
за установяване на контакти 
между различни институции 
и организации, обсъждане на 
различни подходи за популя-
ризиране на ученето на въз-
растни, обмен на идеи за добри 
практики и др. Гражданите и 
гостите на град Пловдив има-
ха възможност да се насладят 
на демонстрации, атрактивно 
представени от екипите на бли-
зо 50 професионални гимназии 
и образователни институции. 

Стимулирането на постиже-
нията на най-изявените пред-
ставители на сектора за учене 
на възрастни и през тази година 
бе неизменна част от събитията, 
които се проведоха в Пловдив. 
Организираната специално за 
тази цел церемония за връчване 
на годишните награди в този 
сектор открои ключовия при-
нос на всички, които променят 
реално нагласите към учене 
през целия живот.

След връчването на отли-
чието за Синдиката на бъл-
гарските учители в категория 
„Социален партньор“, своята 
награда в категория „Бизнес 
организация“ получи Салих 

Фейзал Чауш – директор на 
„Фейзал“ ООД. В категория 
„Медии“ отличието бе присъ-
дено на Национално издател-
ство за образование и наука 
„Аз-буки“. Виолета Станко-
ва, директор на Професионална 
гимназия по селско стопанство 
„Земя“ – гр. Провадия, получи 
наградата в категория „Ръково-
дител на институция/организа-
ция за образование и обучение 
на възрастни“. „Най-активен 
участник в социалните мрежи 
на EPALE“ стана Митат Ос-
ман, учител в Професионална 
земеделска гимназия „Добру-
джа“ – гр. Силистра. В катего-
рия „Научен принос“ отличието 
бе за проф. дпн Тодор Танев, а 
годишната награда за цялостен 
принос в сектора за учене на 
възрастни получи Емилияна 
Димитрова – председател 
на Националната агенция за 
професионално образование и 
обучение“ при Министерския 
съвет.

Зареждащата атмосфера на 
значимото тридневно нацио-
нално събитие се допълни и 
от брилянтните изпълнения 
на джаз квартет „Интро“, Ни-
колина Чакардъкова, Мими 
Иванова, Развигор Попов и др. 

Пловдивските дни за учене 
през целия живот завършиха 
по традиция с провеждането 
на един учебен ден. Той пре-
достави уникални възможности 
на гостите от страната, както и 
на представителите от другите 
европейски държави, да се за-
познаят със занаятите в Стария 
град.

Ивайла ВАСИЛЕВА

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ  
В НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ 
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, 
ПЛОВДИВ – 2018

Националното изложение на 
професионалното образование 
и ученето през целия живот в 
град Пловдив даде възможност 
на участници от цялата страна 
да споделят своите впечатления, 
успехи и проблеми. Бяха отпра-
вени благодарности към СБУ 
и неговия лидер д.ик.н. Янка 
Такева за подкрепата и дално-
видността при формиране на 
ефективни политики за развитие 
на образованието и в частност 
на ПОО и ученето през целия 
живот. Повече за споделеното 
от тях:

Павлина Градишка, дирек-
тор на ПГ по туризъм – гр. 
Бургас: С голямо удоволст-
вие участваме всяка година в 
Националните дни за учене 
на възрастни и се радваме, че 
можем да покажем резултата на 
най-добрите умения на нашите 
ученици. Националните дни за 
учене се превърнаха в традиция. 

Престижът  
на професионалното 

образование и обучение 
се определя от успеха 

на учениците и 
усилията на екипа  

от учители
Доволни сме, че сме тук, защото 
имаме какво да представим. 
Мога да заявя, че разнообра-
зяваме формите на ПОО и ап-
робираме модела по ДОМИ-
НО и въпреки успешността на 
процеса се сблъскваме с някои 
проблеми. Бизнесът демонстри-
ра готовност, но не е съгласен 
с формалната страна на тази 
организация – т.е. да сключва 
трудови договори по наредбите 
на МОН. И въпреки че нашите 
ученици изпитват удовлетворе-
ние, аз мисля, че българският 
ученик участва в доста дълъг 
процес на придобиване на про-
фесионална квалификация. 
Професионалното образование 
го има и работи, макар и трудно. 
Но работодателите трябва да 
осъзнаят, че трябва да участ-
ват още по-активно в учебния 
процес.

Продължава на стр. 7
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СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, 
ПЛОВДИВ – 2018

Престижът на професионалното образование и обучение 
се определя от успеха на учениците и усилията на екипа  

от учители
Продължение от стр. 6

Николай Костурски, зам.-дирек-
тор в ПГ по машиностроене – гр. 
Пловдив: Приветствам идеята на 
МОН за реализирането на този проект 
във връзка с обучението на възрастни. 
Смятам, че е изключително необходим, 
защото в страната ни има контингент 
от хора, които сменят професиите или 
се нуждаят от нова професия, след като 
са прекъснали образованието си преди 
години. Това е ниша, която трябва да 
се заема. И ние като представители на 
професионалните гимназии сме готови 
да запълним тази ниша.

Предлагаме и извършваме курсове за 
правоспособност и обучения за всички 
пътно-строителни и подемно-транс-
портни машини. Предлагаме обучения 
на стругари, шлосери и др. Ежегодно 
около 250–300, а понякога и 400 обу-
чаеми преминават през нашата образо-
вателна институция. За нас основното 
предизвикателство е подмяната на 
техниката в професионалните гимназии. 
Имаме необходимост от дофинанси-
ране. И въпреки работата по проекти 
изпитваме трудност във финансов план. 
Мечтая си за нови кадри – млади пре-
подаватели по специалните предмети, 
които да попълнят празнотата в нашия 
екип. Но понеже обикновено те са ин-
женери, предпочитат да се реализират 
извън системата на образованието. 
Българинът вярва в образованието, но 
има необходимост от много финансови 
стимули и от по-добро заплащане. Без-
спорни са усилията, които прави СБУ 
и неговия лидер г-жа Такева, но трябва 
да продължи да работи в тази насока.

Даниела Андонова, директор на ПГ 
по ресторантьорство и хотелиерство 
– гр. Павел баня: Участваме за трети 
път в това забележително изложение. 
Впечатлена съм от добрата организация 
и информацията, която бе поднесена на 
Форума. Има бъдеще за ПОО и страната 
ни има нужда от квалифицирани кадри 
в различни професии. Ние сме хората, 
които трябва да образоваме и обуча-
ваме. Предлагаме и задочна форма на 
обучение и валидираме знания, умения 
и професионални компетенции, като 
издаваме необходимия документ. И 
въпреки че вървим ръка за ръка с биз-
неса, имаме нужда от още по-стабилни 
взаимоотношения с него. Безспорен е 
приносът му за осигуряване на бази за 
практики и стажове. Изпитвам удовлет-
ворение, защото назначих много млади 
учители. Те идват с енергия и хъс за ра-
бота. Наш ангажимент е да им осигурим 
добри условия, за да ги задържим. Тук е 
моментът и да благодаря на всички и на 
СБУ и МОН – за усилията, които полагат 
нашето образование да бъде качествено 
и привлекателно.

Йорданка Пехливанова, технолог 
по хранене – Професионална гим-
назия по земеделие – гр. Сандански: 
Удовлетворена съм, че съм тук. Много 
добре организиран форум, с интересни 
дискусии и атрактивно изложение. Бъл-
гарското професионално образование 
продължава традициите от миналото, 
доказва го и нашата гимназия. 700 уче-
ници проявяват интерес към нашето 
училище, а част от тях и към дуалната 
форма на обучение. С развитието си 
през последните 2 години, по специал-
ността „готвач“ доказа, че е много удач-
на за учениците, защото получават ква-
лификацията си в реална работна среда. 
Няма да скрия, че нашите възпитаници 
получават 100% реализация на пазара на 
труда. Занимаваме се и с валидиране на 
знания, умения и компетентности. Бъл-
гаринът търси възможности и е готов 
да продължи професионалното си раз-

витие. Престижът на професионалното 
образование и обучение се определя от 
приема, успеха на учениците и усилията 
на целия екип от учители. Бихме искали 
да благодарим и на СБУ и неговия лидер 
за подкрепата в посока увеличаване на 
авторитета и самочувствието на българ-
ския учител.

Антонина Михайлова, учител по 
практическо обучение в ПГ по ко-
жени изделия и текстил „Д-р Иван 
Богоров“ – гр. Пловдив: Наблюдавам 
с интерес всичко случващо се около 
мен. Приносът на това изложение е в 
посока споделяне на опит и създаване 
на контакти. И въпреки че има известен 
отлив на млади хора от професията, аз 
съм оптимист, че не е късно да се събуди 
интерес. Доста възрастни хора проявя-
ват интерес към преквалификация, тър-
сейки възможности за това. Ние също 
предлагаме такава. Нашите обучаеми са 
между 40 и 50 години. Получават чудес-
на реализация и осигуряват издръжката 
на семействата си. Често пъти има отлив 
от страна на бизнеса в чужбина. И това 
се отразява и на нас. Само общите уси-
лия от страна на всички заинтересовани 
страни могат да доведат до успеха на 
ПОО. Поклон и уважение към учител-
ската гилдия и СБУ! Поклон пред г-жа 
Такева! Много ми се иска да спомена за 
т.нар. „изкуствено разделение“ на гим-
назиите в България. Какво означава, че 
една гимназия е престижна, а друга не? 
Нима от професионалните гимназии не 
излизат лекари, учители, инженери… 
Учащите при нас са творци – те моде-
лират, създават, творят… Кой определя, 
че една професия е „добра“, а друга 
„лоша“? Необходимо е да се работи в 
тази посока и като цяло нова визия за 
образованието. 

Стойчо Стоев, директор на ПГХТ-
БТ „Мария Кюри“ – град Разград: 
Идеята е превъзходна, изпълнена със 
съдържание и дава възможност да 
видим къде сме и да се сравним с 
другите, за да вървим напред. Ние 
вече втора година сме в списъка на 
иновативните училища. По този 
начин нараства самочувствието 
на нашите ученици, повишава се 
авторитетът на гимназията. Една 
немалка част от нашите обучаеми 
се обучават в задочна форма на 
обучение. В нашия град има фи-
лиал на Русенския университет, 
в който те продължават, завърш-
вайки нашите специалности. Като 
цяло съм оптимист за ПОО, защото 
то е най-доброто нещо в образова-
телната ни система. Но трябва да 
се подпомага и насърчава. Полз-
ваме се с невероятната подкрепа 
на нашите бизнес партньори – под 
формата на дарения, заплащане на 
общежития и карти за пътуване на 
нашите ученици, както и стипен-
дии за нашите отличници. Всичко 
направено от МОН и най-големите 
социални партньори, сред които и 
СБУ, е в правилната посока.

Албена Винчева – ПГ „Захари 
Зограф“ – гр. Плевен: За първа 
година съм тук и съм впечатле-
на. Най-доброто, направено през 
учебната година, да бъде споде-
лено, да се обменят идеи, опит, 
да се родят приятелства. Широко 
подкрепям идеята за ученето през 
целия живот – имаме възможност 
да обучаваме хора, които не са 
завършили своето средно обра-
зование. Работим върху тяхната 
мотивация, желание и усилия и 
безспорна реализация, да бъдат 
конкурентноспособни у нас, но и 
извън границите на страната ни. 
Все още ми се струва, че ПОО 

остава встрани, трябва да му се поста-
ви акцент. Бизнесът е насреща, но все 
още не готов. Трябва да има сигурност 
за кадрите, които са завършили. Да 
направят правилния избор за ефектив-
на професионална квалификация и да 
променят квалификацията си. Всяка 
инвестиция в образованието рано или 
късно се възвръща.

Веселка Маринова, учител по 
професионална подготовка в ПГСС 
„Дунавска земя“ – село Ковачица, 
област Монтана: За първи път сме на 
такъв тип изложение и за нас е вълну-
ващо и емоционално. Нашата гимназия 
разполага със собствена ферма за про-
изводство на млечни продукти, които 
представяме тук. Имаме възрастни 
обучаеми, които по различни причи-
ни са прекъснали образованието си и 
сега желаят да се реализират на пазара 
на труда. Спецификите на региона са 
подходящи за развитие на земеделие 
и чрез вечерна и самостоятелна форма 
на обучение успяваме да привличаме 
възрастни обучаеми. Убеждаваме ги и 
мотивираме още повече с програми, 
които дават възможност за разработва-
не на мини ферми, т.е. всеки може да 
работи за себе си. И въпреки това все 
още трябва да се работи за мотивацията 
на нашите ученици и обучаеми, както и 
върху приемствеността в образовател-
ната система. 

Васка Пенева, директор на Разлож-
ка професионална гимназия „Никола 
Стойчев“ - гр. Разлог: Привлекателна 
за учениците от региона на градовете 
Разлог и Банско, изградила своите тра-
диции във времето, днес нашата гимна-
зия работи с най-добрите експерти от 
района. 276 ученици се обучават в две 
направления: „Хранене“ и „Туризъм“. 
Не искам да звучи като хвалба, но ние 
предоставяме най-добрите кадри на 
пазара на труда в региона и сме търсени 

като партньори от бизнеса. Предстои ни 
въвеждането на дуална форма на обуче-
ние и усилията ни ще бъдат насочени 
в тази посока. Желая на всички колеги 
много здраве и много бъдещи лични и 
професионални успехи.

Виолета Станкова, директор на 
ПГСС – гр. Провадия, област Варна: 
Аз съм член на координационния съвет 
на проекта и заедно с г-жа Дейкова и 
останалите членове на екипа работим 
конструктивно и успешно вече няколко 
години. С голямо удоволствие участваме 
в Националните дни на учене през целия 
живот, защото те винаги са атрактивни, 
срещаме се с колеги, обменяме опит и 
осъзнаваме, че не е напразен трудът, 
който полагаме. Приветствам, че тук 
са и центровете за обучения, и чита-
лищата, които предлагат възможности 
за квалификация и преквалификация 
на възрастните и така им предоставят 
възможности и за професионална и 
социална реализация. Нашето учи-
лище предлага 2 форми на обучение 
– вечерна и самостоятелна. От няколко 
години валидираме знания по наредба 
на МОН и мисля, че това е по-успеш-
ният начин възрастните да придобият 
квалификации след придобитите знания 
в неформална среда. Що се отнася до 
избора на ПОО, той е въпрос на лична 
мотивация и въпрос на взаимовръзка и 
взаимодействие с бизнеса. Имаше вре-
ме, когато то беше непривлекателно. Но 
днес, когато има балансиран план-прием 
и МОН даде възможност всяко учили-
ще да направи свой такъв, то е много 
по-привлекателно за възрастните. Така 
че това е верният път и аз благодаря на 
съвместните усилия на МОН и всички 
социални партньори, за да се стигне 
дотук. 

Материала подготви 
Ивайла ВАСИЛЕВА
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