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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ COST
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие
на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на
научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на
академичната общност в програмата.
Допустими кандидати: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията два пъти годишно (през месец март и
през месец октомври).
Повече информация: https://www.fni.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни
форуми на принципа на споделеното финансиране, с цел установяване и
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от
чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на
материалите в реферирани издания.
Допустими кандитати: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
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В рамките на една сесия за финансиране на проекти могат да бъдат подкрепени
до две предложения от една научна организация.
Повече информация: https://www.fni.bg/

ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: постоянен
Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за
разследване. Те ще покриват единствено разходите за разследвания на
одобрените кандидатури, без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва
да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост и
вярност на фактите.
Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ” НА ОБЩИНСКА
ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ” – 2019
Краен срок: 1 март 2019 г.
Основните цели на програма „Знание и растеж“ са разширяване на
възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно
човешко развитие. Тя подкрепя разгръщането на личностните и
професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания,
пречупени през призмата на практическия опит.
През 2019 година ще бъде дадено предимство на проектите, които показват,
развиват и насърчават съвременните проявления на русенския свободен дух.
Дават възможност за разгръщане на личностния потенциал и създават условия
за свободно човешко развитие.
Ще бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите
технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в
проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания
и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на
различни организации и институции в намирането на решения, които носят
дългосрочна полза за възможно най‐много хора и за развитието на град Русе.
В конкурса могат да участват културни и образователни институции,
неправителствени организации и читалища.
Максималната продължителност на проектите e 9 месеца, а реализацията им
обхваща периода 01.04.2019 г. – 30.12.2019 г.
Повече информация: http://free‐spirit‐city.eu/
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6‐И НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА“
Краен срок: 1 март 2019 г.
Центърът за еврейско‐българско сътрудничество „Алеф“ обявява шести
Национален ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот,
спасява цяла вселена“. Темата на тазгодишното издание е „Да обичаш,
въпреки…“.
В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от цялата страна. Те
трябва да разкажат истории за любов, приятелство, разбирателство,
взаимопомощ и саможертва между българи и евреи. Героите могат да бъдат
реални личности или въображаеми лица.
Всеки участник може да представи един разказ в обем до 5 стандартни
страници.
В помощ на участниците, в сайта на организаторите е поместена библиография и
филмография по темата, както и връзки към публикации с разкази за
действителни случаи и лични истории.
Ще бъдат присъдени 3 награди съответно по 400, 300 и 200 лева и поощрения.
Повече информация: http://alef‐bg.org

КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ „ПЪТЯТ НА ПАНАГЮРСКОТО
ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“
Краен срок: 30 март 2019 г.
Конкурсът се обявява от Фондация „Цоцорков род“ по случай 70‐годишнината от
откриването на Панагюрското златно съкровище.
Конкурсът е предизвикателство за участницитe да използват въображението си
и да докажат, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти. С
избора на най‐подходящата форма на изложение (реферат или есе) кандидатът
показва умение пълноценно да представи събраната и обработена от него
информация.
Работите не трябва да са участвали в други конкурси. В конкурса могат да вземат
участие всички ученици, които учат редовна форма в 9, 10, 11 и 12 клас от всички
училища в страната и центрове за личностно развитие.
Повече информация: http://www.tsotsorkov.org/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“
Краен срок: различен (до юли 2019 г.) за отделните конкурси
Обявени са 335 конкурсни сесии по приоритетни стълбове „Социални
предизвикателства“, „Водещи технологии в индустрията“, „Високи постижения в
научната област“ и др.
Пълният списък, с отворените и предстоящи конкурси, е публикуван на интернет
сайта на Рамковата програма, поддържан от Министерството на образованието
и науката.
Повече информация: http://horizon2020.mon.bg/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „БЛОКЧЕЙН ЗА СОЦИАЛНО БЛАГО”
Краен срок: текущ
Целта на съревнованието е да се съберат най‐добрите идеи за разрешаване на
обществени проблеми чрез блокчейн технологията. Идеите трябва да имат чисто
социален принос, да са децентрализирани, да позволяват прозрачност и да
разполагат с мащаб.
Могат да участват физически и юридически лица. Общият награден фонд е
5 млн. евро.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019 Г.
Краен срок: различен за различните действия
Пооканата за представяне на предложения обхваща следните действия от
програмата „Еразъм+”:
Ключова дейност 1
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г.
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
‐ Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус” — Съвместна покана ЕС
– Япония – 1 април 2019 г.
www.nacid.bg
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Ключова дейност 2
‐ Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението –
21 март 2019 г.
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г.
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
‐ Европейски университети – 28 февруари 2019 г.
‐ Алианси на познанията – 28 февруари 2019 г.
‐ Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2019 г.
Ключова дейност 3
‐ Проекти за диалог на ЕС за младежта – 30 април 2019 г., 1 октомври 2019 г.
Дейности по инициативата „Жан Моне”
‐ Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за
институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2019 г.
Дейности в областта на спорта
‐ Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
‐ Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
‐ Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 –
EAC/A05/2018, ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
Краен срок: различен за различните действия
Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на
Европейския корпус за солидарност:
‐ доброволчески проекти – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019;
‐ доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по
линия на РСП за 2018—2020 г.) – краен срок 20 април 2019;
‐ доброволчески екипи във високоприоритетни области – краен срок
28 септември 2019;
‐ стажове и работни места – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019;
‐ проекти за солидарност – 30 април, 1 октомври 2019.
Могат да кандидатстват за финансиране публични и частни организации, както и
групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за
солидарност.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения,
възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на годишната работна програма за
2019 г. на Европейския корпус за солидарност.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu
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OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING
Краен срок: 8 септември 2019 г.; 13 май 2020 г.
Проектите следва да са в областта на авангардни интердисциплинарни
изследвания с висока степен на риск/въздействие, които имат всички изброени
по‐долу основни характеристики („FET gatekeepers“):
‐ Радикална визия;
‐ Прогресивна технологична цел;
‐ Амбициозни интердисциплинарни изследвания.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

WISE PRIZE FOR EDUCATION 2019
Краен срок: 26 февруари 2019 г.
Наградата е предназначена за отделни личности или екипи и цели признаване
на изключителния им принос в сферата на образованието. Лауреатът ще
получава подкрепа от организаторите за задълбочаване на въздействието си в
продължение на две години и парична награда, чрез която да
продължи/задълбочи работата си.
Повече информация: https://www.wise‐qatar.org

НАГРАДА „ХОРИЗОНТ“ НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за
мобилност на възрастните хора (65+).
Очаква се представените решения да съчетаят технологични, социални и
поведенчески характеристики.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ЕРАЗЪМ +“,
КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2 – ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ 2019
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
Целта действието е да се насърчи създаването на около 20 „Европейски
университети” до 2024 г., чрез които да се даде възможност за придобиване
степен на висше образование чрез комбиниране на проучвания в няколко
страни от ЕС.
www.nacid.bg
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„Европейски университети” има за цел създаването на:
‐ споделена, интегрирана, дългосрочна съвместна стратегия за образование
и връзка между научните изследвания и иновациите и обществото;
‐ европейски университетски „кампус” за висше образование, предлагащ
учебни програми, в които студентите да имат възможност за мобилност на
всички нива на обучение;
‐ европейски екипи, създаващи знания, които да обединяват социалните
предизвикателства в мултидисциплинарен подход.
Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ЕРАЗЪМ+”,
КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2 – АЛИАНСИ НА ЗНАНИЕТО, 2019
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
Алиансите на знанието са насочени към укрепване иновационния капацитет на
Европа и насърчаване на иновациите във висшето образование и бизнеса.
Цели:
‐ разработване на нови, иновативни и мултидисциплинарни подходи за
преподаване и учене;
‐ стимулиране на предприемачеството и предприемаческите умения на
преподавателския състав във висшето образование и персонала на
фирмите;
‐ улесняване на обмена, потока и съвместното създаване на знания.
Продължителност на проектите: от 2 до 3 години.
Максимален размер на отпуснатите средства:
‐ 700 000 евро за 2 години;
‐ 1 000 000 евро за 3 години.
Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА
РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА — ИНИЦИАТИВИ ЗА ИНОВАТИВНА
ПОЛИТИКА — ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРСПЕКТИВНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
Краен срок: 19 март 2019 г.
Конкретните цели на поканата са:
‐ изпробване на иновативни решения в областта на образованието и
обучението, които имат потенциала да бъдат въведени в практиката и да
www.nacid.bg
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‐
‐

упражнят устойчиво и цялостно въздействие върху европейските системи
за образование и обучение;
подпомагане на транснационалното сътрудничество и взаимното
обучение по перспективни теми между ключовите заинтересовани страни;
улесняване събирането и анализирането на данни, обосноваващи
иновативните и ефективни политики и практики.

Предложенията, представени по поканата, трябва да се отнасят до един от
следните шест приоритета:
1. Придобиване на основни умения от нискоквалифицирани пълнолетни
хора;
2. Разработване и оценяване на ефективността на продължаващото
обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;
3. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в областта на
професионалното ориентиране;
4. Насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към
преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство),
математика) в образованието;
5. Насърчаване използването на инструменти за самоанализ с цел
подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и
обучителните институции;
6. Висше образование — постигане на конкретни цели в областта на
цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена
наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на
институциите за висше образование.
Допустими кандидати са обществени или частни организации, с предмет на
дейност в областта на образованието, обучението и младежта или други
социално‐икономически сектори, или организации, които извършват
междусекторна дейност (напр. центрове за признаване, търговски камари,
търговски организации, гражданско общество и културни организации, мрежи
на участници, НПО, министерства на образованието, доставчици на услуги в
областта на образованието и др.).
Поканата изисква минимален състав на партньорство от 3 организации,
представляващи 3 държави по програмата.
Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по
настоящата покана, е 12 000 000 EUR. Финансовото участие на ЕС не може да
надвишава 75% от общите допустими разходи по проекта. Максималният
размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu
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ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
КА2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ, ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” В СФЕРАТА
НА УЧИЛИЩНОТО БРАЗОВАНИЕ
Краен срок: 21 март 2019 г.
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните
предложения се разделят на два типа:
‐ Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic
Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на проектите е да се даде възможност на организациите да
развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на
международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики;
сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на
образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности
на местно, регионално или национално ниво.
‐ Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic
partnerships supporting innovation)
Основната цел на проектите е насочена към разработване на интелектуални
продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни
идеи.
Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 31 декември 2019 г.
Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца.
Повече информация: http://hrdc.bg/

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
КА2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ, ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” В СФЕРАТА
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Краен срок: 21 март 2019 г.
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните
предложения се разделят на два типа:
‐ Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic
Partnerships supporting exchange of good practices);
www.nacid.bg
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‐

Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic
partnerships supporting innovation.

Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и
обучение са насочени към:
‐ Предлагане на методи, практики и иновативни учебни програми в
областта на професионалното образование и обучение, с цел насърчаване
съответствието между учебните програми и потребностите на пазара на
труда в подкрепа на създаване на качествени методи, и развитието на
добри практики;
‐ Подпомагане признаването и сертификацията на знания, и
компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за
осигуряване на качеството на учебните резултати посредством Европейски
и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране;
‐ Създаване на гъвкави възможности за развитие на обучаемите в сферата
на професионалното образование и обучение;
‐ Приложение на кредитния трансфер (ECVET) и осигуряване на качеството
(EQAVET) от страна на институциите в областта професионалното
образование и обучение.
Участие в дейностите по Програмата могат да вземат всички държавни или
частни организации/институции, работещи в областта на професионалното
образование и обучение, или всяка друга област, свързана с него.
Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 31 декември 2019 г.
Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца.
Повече информация: http://hrdc.bg/

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
КА2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ, ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” В СФЕРАТА
НА УЧИЛИЩНОТО БРАЗОВАНИЕ
Краен срок: 21 март 2019 г.
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните
предложения се разделят на два типа:
‐ Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic
Partnerships supporting exchange of good practices);
‐ Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic
partnerships supporting innovation.
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Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни имат за
цел:
‐ Развитие на иновативни методи, практики и иновативни учебни програми;
‐ Насърчаване съответствието между учебните програми и потребностите
на пазара на труда;
‐ Подкрепа за развитие на качествени инструменти за обучение,
подобряване на гъвкавостта и достъпността за възрастните обучаеми;
‐ Насърчаване на развитието на добри практики и сътрудничество между
заинтересованите страни;
‐ Подобряване на достъпа до образователни възможности за възрастни;
‐ Осигуряване на гъвкави възможности за реализация на възрастните
обучаеми включително признаване на предходни квалификации;
‐ Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности
на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството
на учебните резултати, посредством Европейски и национални
квалификационни рамки.
Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или
частни организации/институции, активни в областта на образование за
възрастни, или всяка друга област, свързана с него.
Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 31 декември 2019 г.
Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца.
Повече информация: http://hrdc.bg/

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
КА2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ, ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” В СФЕРАТА
НА ПАРТЬОРСТВА ЗА УЧИЛИЩЕН ОБМЕН
Краен срок: 21 март 2019 г.
Партньорствата целят да подпомогнат участващите институции в областта на
училищното образование да увеличат организационния си капацитет и да
повишат възможностите си за работа по международни проекти, посредством
предоставяне възможност за мобилност на ученици и персонал в чужбина при
партниращи институции в сектора. В този тип проекти, бюджетните пера
„Международни партньорски срещи“, „Интелектуални продукти“ и свързаните с
него „Събития за разпространение на резултатите“ не са приложими.
Проектите могат да включват само институции в областта на училищното
образование.
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Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 31 декември 2019 г.
Продължителността на проектите е между 12 и 36 месеца.
Повече информация: http://hrdc.bg/

ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС – ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ) –
ЗА УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ – 2019 Г.
Краен срок: 12 май 2019 г.
Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на
образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за
България“ и Санаторно‐оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, за шести
пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически
специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност
(занимания по интереси), с деца и ученици. В него могат да участват и научни
работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите
специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.
Темата на конкурса е: „Хуманистична образователна среда в образователните
институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и
учениците“.
Шестият международен конкурс акцентира върху аспекта на хуманистичното
образование, чиято цел е да събужда и поддържа радост от живота,
осъзнавайки неговата ценност, любов и интерес към света. Живото любопитство
към света в цялото му многообразие мотивира човека да се стреми към
образование и познание, да открива и цени природните закони и красотата в
околния свят, в изкуството, в отношенията между хората.
Обособени са два раздела:
‐ Раздел „Добри практики“ и
‐ Раздел „Искам думата“.
Участниците следва да изпратят своите конкурсни работи не по късно от 12 май
2019 г.
Повече информация: http://www.sbubg.info/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
3‐МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY
Краен срок: текущ
International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) е фондация,
създадена за насърчаване на международното наказателно право и се основава
със седалище на мястото на Нюрнбергския трибунал, родното място на
модерното международно наказателно право. Неин приоритет е работата с
държави и общества, които са изправени пред предизвикателства в между‐
народното наказателно право. Учредители на фондацията са Министерството на
външните работи на ФРГ, Свободната държава Бавария и град Нюрнберг.
Nuremberg Academy приема канидатури на текуща основа за 3‐месечни стажове
в областите организиране на събития, преса и научни изследвания.
Повече информация: https://www.nurembergacademy.org/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА
„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ” И ЗА МОБИЛНОСТ В
РАМКИТЕ НА ПОСТДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ
Краен срок: текущ
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой
на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел
стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3
месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на
вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Стипендиите за мобилност на постдокторанти във всички научни области
позволяват на изследователите престой в университет, в научно‐изследова‐
телски център или лаборатория във Франция. Кандидатури, в рамките на вече
съществуващи партньорства са приоритетни.
Повече информация: http://institutfrancais.bg/
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КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА
ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ – 2019 Г.
Краен срок: 14 май 2019 г.
В памет на професор, доктор на философските науки Кръстьо Петков, президент
на КНСБ от 1990 до 1997 г., Конфедерацията на независимите синдикати в
България учредява годишна стипендия на негово име.
Стипендията е еднократна в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник в
конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда
и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и
от институтите на Българска академия на науките.
До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски
програми (след завършена бакалавърска степен или най‐малко в пети курс за
специалности, при които има обучение директно за магистърска степен), на
възраст до 35 години.
Повече информация: https://www.uni‐svishtov.bg/

ПРОГРАМА DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS
Краен срок: съгласно графика за стажове по „Еразъм+“
Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите
да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital
Opportunity Traineeships разполага с бюджет от 10 милиона евро, ще осигури
придобимането на специфични цифрови умения в реална работна среда в
европейска страна, различна от собствената, на близо 6 000 студенти и наскоро
завършили. Инициативата покрива периода от юни 2018 до 2020 г.
За компании:
Европейската комисия желае да привлече компании – от МСП до големи
предприятия – които имат капацитет да обучават студенти в реална работна
среда, но нямат непременно ресурсите или времето да организират свои
собствени стажантски програми.
За студенти:
Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите университети,
следвайки установените от университета процедури за стажове по „Еразъм+“.
Стажовете ще се провеждат от юни 2018 до края на 2020 г. Те могат да бъдат с
продължителност от 2 до 12 месеца.
Повече информация: http://youthub.bg/
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КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ” И
„ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020‐21 Г.
Краен срок: текущ
Стипендии „Фулбрайт“ за преподавателска и изследователска дейност дават
възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по
специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти
в САЩ.
Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми дават възможност
на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни
университети в САЩ, като се предоставят между 6 и 8 стипендии годишно.
Стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри“ – Стипендии се отпускат на професионалисти от
цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните
области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости;
превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др.
Повече информация: http://www.fulbright.bg/

СТАЖ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени
стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено
се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната
служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция „Устни
преводи“.
Повече информация: https://europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 –
EAC/A05/2018 ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
Краен срок: индивидуален за всяко действие
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по
линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора,
регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да
кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия
на Европейския корпус за солидарност:
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1. Доброволчески проекти – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.
2. Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по
линия на РСП за 2018—2020 г.) – краен срок 20 април 2019 г.
3. Доброволчески екипи във високоприоритетни области ‐ с краен срок
28 септември 2019 г.
4. Стажове и работни места – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.
5. Проекти за солидарност – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.
6. Знак за качество.
Повече информация: https://europa.eu/

СМЕСЕНИ МАГИСТЪРСКИ СТЕПЕНИ „ЕРАЗМУС МУНДУС” –
ПАРТНЬОРСТВО С ЯПОНИЯ 2019 – ПОКАНА EAC/A03/2018
Краен срок: 01 април 2019 г.
Партньорството ще съфинансира 3‐4 проекта, които ще стимулират иновациите
и високите постижения в предоставянето на съвместни магистърски програми в
консорциуми, състоящи се от поне 3 висши учебни заведения от програмни
държави по „Еразъм+” и поне 1 висше учебно заведение от Япония.
Това действие ще подкрепи следните дейности:
1. Предоставяне на програма Erasmus Mundus Joint Master Degrees
(EMJMD), съответстваща на 60, 90 или 120 кредита от ECTS, организирана чрез
международен консорциум от висши учебни заведения, включително участието
на поканени учени (гостуващи преподаватели) за преподавателски, обучителни
и/или научноизследователски цели.
2. Отпускане на стипендии на отлични студенти от цял свят за участието
им в една от тези програми на EMJMD.
Повече информация: https://europa.eu/
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
ІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION AND DISTANCE
LEARNING (14 – 16 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Барселона, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 25 февруари 2019 г.
Такса правоучастие: 420 – 500 щ. долара (за автори)
350 – 400 щ. долара (за презентатори)
250 – 300 щ. долара (за слушатели)
За участие в конференцията се приемат доклади, свързани с образованието и
дистанционното обучение. Изброяват се сфери като: съвременни проблеми на
образованието, образование на учители, методи на преподаване, цифрови
класни стаи, цифрово образование, учебни програми, акредитиране, между‐
народно образование и др.
Повече информация: http://www.icedl.org/

ХХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА „НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ –
АВТОНОМИЯ, ЗАВИСИМОСТ, СЪПРОТИВА” (18 – 19 АПРИЛ 2019 Г.)
Място: Югозападен университет „Неофит Рилски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 март 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум се организира от Международния университетски семинар за
балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград. Предвидените за дискутиране теми са:
‐ Обществени катаклизми и научни отговорности: Първата световна война –
краят на империите, Октомврийската революция и новата
хуманитаристика.
‐ Социални революции, културно и научно наследство – приемственост,
конфликт, реинтерпретации.
‐ Зависимости: финансови, идеологически, езикови.
‐ Технически прогрес и нови проблеми на хуманитаристиката.
‐ Научните мрежи – регионални, национални, интернационални. Научният
диалог Изток – Запад.
www.nacid.bg
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Обществото на народите и нови парадигми в хуманитаристиката.
Институционализиране на нови научни направления: психоанализа,
педология, социална психология, биополитика.
Употреби и злоупотреби с науката – преследване на учени, компромиси и
съпротива.
Новото място на учения, новите граници и променени перспективи.

Повече информация: http://philology.swu.bg/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА TOWARDS A
BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE
(10 – 12 МАЙ 2019 Г.)
Място: Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония
Краен срок за заявяване на участие: 1 март 2019 г.
Такса правоучастие: 50 евро (редовна регистрация)
25 евро (студенти и докторанти)
70 евро (неприсъствен доклад)
25 евро (участие без доклад)
Конференцията е предназначена за учени и практици от Балканите, Европа и
света. Сред предвидените теми за дискутиране се изброяват: ЕС в международ‐
ните отношения; регионална политика на ЕС и др.
Повече информация: http://pfk.uklo.edu.mk/

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИДЕИ, ИДЕАЛИ –
ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ” (23 – 24 АПРИЛ 2019 Г.)
Място: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русе, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 март 2019 г.
Такса правоучастие: 30 лв.
Научният форум има за цел интерпретирането на различни гледни точки върху
темата за влиянието на идеи и идеали, променили цивилизационните процеси.
Предвидено е работата на конференцията да се организира в няколко научни
секции, които да обединят разработки от различни области: история, теология,
дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и
хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология,
литература, езикознание, антропология, археология, поп‐култура, политика,
техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни
изследвания и др.
Повече информация: https://www.libruse.bg/
www.nacid.bg
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IX МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ (29 – 30 МАРТ 2019 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, България
Краен срок за заявяване на участие: 17 март 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Организаторите приемат доклади по дискусионни проблеми от областта на
историята, археологията, етнологията или географията от студенти (бакалаври и
магистри) и докторанти.
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ НАУКИ В
ЦИФРОВАТА ЕПОХА ICIS’19 (10 – 12 МАЙ 2019 Г.)
Място: Батуми, Грузия
Краен срок за заявяване на участие: 19 март 2019 г.
Такса правоучастие: 300 евро (регистрация преди 25 април 2019 г.)
350 евро (късна регистрация преди 6 май 2019 г.)
300 евро (неприсъствено участие)
Форумът е организиран в три тематични кръга:
‐ Естествените науки в цифровата епоха (научни изследвания, изкуствен
интелект, цифрово инженерство и др);
‐ Социалните науки в цифровата епоха (цифрова икономика, електронно
управление, науки за образованието и др.);
‐ Изкуството и хуманитаристиката в цифровата епоха (културология,
творческо писане, история и др.).
Повече информация: https://ics.events/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUSREF 2019 – EDUCATION,
SOCIETY, AND REFORM CONFERENCE (28 – 29 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Анкара, Турция
Краен срок за заявяване на участие: 15 април 2019 г.
Такса правоучастие: 75 евро (регистрация преди 22 май 2019 г.)
100 евро (регистрация след 22 май 2019 г.)
50 – 75 евро (допълнителен доклад)
Основната тема на предстоящата конференция е Questioning of Changes in
Education: Looking for Priorities in Education. Предвидените за разглеждане теми
включват:
www.nacid.bg
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Образователни политики и практики;
Традиции и предизвикателства в образованието;
Мащабни системи за оценяване (PISA, TALIS, PIACC и др.);
Икономически предизвикателства и тяхното отражение
образователните системи;
Сравнителни изследвания в образованието;
Социални промени и училищна култура;
Социално‐психологически анализи в образованието;
Социалните медии и тяхното отражение върху училищата;
Приобщаващо образование;
Творчество и иновации в образованието;
Образователно законодателство и др.

върху

Повече информация: http://www.edusref.org/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ” (20 – 21 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Университет „Проф. д‐р Асен Златаров” – Бургас, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 април 2019 г.
Такса правоучастие: 75 лв. (персонално участие)
60 лв. (виртуално участие)
Организаторите приемат заявки за участие с доклади в две тематични области:
‐ Обществени и хуманитарни науки, с тематични направления: икономика,
финанси, инвестиции, счетоводство; маркетинг, мениджмънт и туризъм;
педагогика и качество на образованието; социални и хуманитарни науки –
философия, история, филология, политология, психология; здравни грижи;
‐ Технически и природни науки, с тематични направления: биотехнологии;
екология и опазване на околната среда; химия и химични технологии;
информатика; микро‐ и нанотехнологии; водни ресурси и обработване на
води; възобновяеми и чисти технологии; технологии за фосилни и
биогорива.
Повече информация: http://www.conference‐burgas.com/
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V МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
SCIENCE IN AN AGE OF CHANGE (13 – 14 МАЙ 2019 Г.)
Място: Варшава, Полша
Краен срок за заявяване на участие: 30 април 2019 г.
Такса правоучастие: 120 евро (ранна регистрация до 20 март)
150 евро (късна регистрация до 30 април)
Темата на конференцията е „Digital Revolution – Today and Tomorrow.
Infrastructure, Services, Users“. Предвидено е разглеждането на следните
аспекти:
‐ цифровата революция в науката, културата и образованието;
‐ цифровата революция в библиотеките, архивите и музеите;
‐ управление и прилагане на Big Data в науката, бизнеса, политиката и
културата;
‐ смарт технологии в съвременните информационни науки;
‐ интернет на нещата, интернет на услугите;
‐ мобилни информационни системи;
‐ социални медии и онлайн общности;
‐ визуализиране на информация;
‐ сигурност на информацията;
‐ открита наука, открито публикуване, открити данни и др.
Очаква се представените по време на конференцията доклади да се публикуват
преди края на 2019 г.
Повече информация: http://infolog.wdib.uw.edu.pl/

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
NEW DIRECTIONS IN THE HUMANITIES (3 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Университет на Гранада, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 3 юни 2019 г.
Такса правоучастие: 500 – 650 щ. долара (редовна регистрация)
300 – 450 щ. долара (еднодневно присъствие)
250 – 400 щ. долара (студенти и докторанти)
150 – 250 щ. долара (виртуално участие)
Конференцията е насочена към проучване на установените традиции в
хуманитаристиката и на иновативните практики, които оказват влияние върху
тяхното бъдеще. Организаторите приемат предложения за научни презентации,
уъркшопи и интерактивни сесии, виртуални дискусии и постери или колоквиуми
по следните теми:
www.nacid.bg
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критични изследвания в сферата на културата;
проучвания в сферата на комуникациите и лингвистиката;
литературна хуманитаристика;
граждански, политически и общностни изследвания;
образование по хуманитарни науки.

Повече информация: https://thehumanities.com/

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
BOOKS, PUBLISHING AND LIBRARIES (5 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Университет на Гранада, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 5 юни 2019 г.
Такса правоучастие: 200 – 350 щ. долара (редовна регистрация)
150 – 300 щ. долара (студенти и докторанти)
150 – 250 щ. долара (виртуално участие)
Научният форум е замислен като проучване на историите, традициите и
бъдещето на книгите, публикуването и библиотеките. Предвидените за
разглеждане теми са свързани с: архиви, книги, обработване на данни,
изследвания в сферата на комуникациите и медиите, електронно обучение,
интердисциплинарни изследвания, информационни науки, интернет и
световната мрежа, библиотеки, грамотност, музеи и наследство, публикуване,
преподаване и учене, писане.
Повече информация: https://booksandpublishing.com/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО,
НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“
(3 – 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Габрово, България
Краен срок за заявяване на участие: 31 юли 2019 г.
Такса правоучастие: няма
Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското,
икономическото и културното значение на региона от древността до наши дни;
да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат
новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в
исторически, археологически, етнографски и стопански план.
Повече информация: http://h‐museum‐gabrovo.bg/
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ХХХІХ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ,
ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ” (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Самоков, България
Краен срок за заявяване на участие: 2 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 20 лв. (редовна регистрация)
10 лв. (за студенти)
Научният форум на тема „Пренасянето на сакралност (локално – регионално –
национално)“ е част от ХХХ международни Цар‐Шишманови дни.
Повече информация: http://www.ongal.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ
НА СПИСАНИЕ CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING
(ПРОЛЕТ 2020 Г.)
Място: Държавен университет на Уорчестър, САЩ
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Електронното списание Currents in Teaching and Learning се публикува два пъти
годишно (пролет – есен) от Центъра за преподаване и обучение към Държавния
университет на Уорчестър, САЩ. Неговата цел е да подобри преподаването и
обучението във висшето образование както чрез кратки съобщения за добри
практики в учебните зали, така и чрез изчерпателни научноизследователски,
теоретични, концептуални трудове или проучвания по различни теми и
предизвикателства. Темата на пролетния брой за 2020 г. е Digital Pedagogies.
Повече информация: https://www.worcester.edu/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ
НА НАЦИД
ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 37 стр.
Представени са утвърдени добри практики в издаването на съвместни дипломи
и обобщени данни за някои аспекти на съвместните програми и степени във
висшето образование в Европа. Разгледано е съвместното издаване на една
диплома от сдружени висши училища в някои страни членки на ЕС (Австрия,
Германия, Естония, Унгария, Чехия и Швейцария).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 47 стр.
Реферативният обзор съдържа актуални данни за организацията на
предучилищното образование в европейските държави. Представена е
продължителността на задължителното образование/обучение и възраст на
учениците, информация за предоставяните и използвани дидактически
средства, както и регулацията на обучението в предучилищното образование.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
АВСТРИЯ, РУМЪНИЯ, ФРАНЦИЯ И ХЪРВАТИЯ
Реферативен обзор, 17 стр.
Представени са всички по‐съществени данни за организационните аспекти на
учебния процес в Австрия, Румъния, Франция и Хърватия, с уточнението, че
всички европейски държави имат собствени традиции за организацията на
учебния процес в различните степени на училищното образование, като
утвърдените практики се различават не само между самите държави, но и
между отделните училища.
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СТАНДАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
И ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АНГЛИЯ, ЕСТОНИЯ,
НИДЕРЛАНДИЯ, СЛОВЕНИЯ И ФРАНЦИЯ
Реферативен обзор, 38 стр.
В реферативния обзор са резюмирани резултатите и изводите на Работната
група за училищната политика към Генералната дирекция за образование и
култура на ЕК, включително приоритетите и повтарящите се проблеми в
първоначалното образование и обучение на педагогическите кадри. Разгледани
са основните нормативни изисквания за упражняване на учителската професия,
кариерното развитие и оценяване на педагогическия персонал във
Великобритания (Англия), Естония, Нидерландия, Словения и Франция.

ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
Реферативен обзор, 22 стр.
Представени са данни за хуманитарните дисциплини в програмите за обучение
на произволно избрани технически университети в САЩ, Германия, Полша,
Румъния, Словакия и Швейцария. Уточнено е, че съществува разминаване в
обхвата на понятието „хуманитарни дисциплини” в контекста на техническите
специалности, тъй като не се откриват официални национални или
международни документи по тази проблематика.
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INFOсвят

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ, бр.4, 2018

ТЕМА НА БРОЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ –
ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНСТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ ........................... 3
МЕЖДУНАРОДНИ СТЪПКИ КЪМ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ........... 14
ПРОЕКТЪТ MENTEP – ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ................................................................................................. 19
ЦИФРОВИ УМЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА .......................................... 26
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ......................................................................................................................... 34
МОДЕЛЪТ „ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЕДАГОЗИТЕ” В АВСТРИЯ ......................................... 34
ОБЩА РАМКА ЗА ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В ИСПАНИЯ ................................ 41
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В НОРВЕГИЯ ................................ 52
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INFOсвят

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, бр.4, 2018

ТЕМА НА БРОЯ: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА – ИЗМЕРЕНИЯ,
НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

СЪДЪРЖАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИСШИ УЧИЛИЩА – БИЗНЕС И РАМКА ЗА
НЕГОВОТО ИЗМЕРВАНЕ .......................................................................................................... 3
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА ........................................... 7
ДЕЙНОСТИ, БАРИЕРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ .................................. 12
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСА ............................ 19
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ................................................................................................................. 29
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ БИЗНЕСА
ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ....................................................................................................................... 29
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
ВИСШИ УЧИЛИЩА–БИЗНЕС .................................................................................................................. 32
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