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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
TIMEHEROES МИКРОФОНД
Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец
Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането
на доброволчески мисии в България. Някои от най‐страхотните доброволчески
инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани,
които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микро‐
фондът се стреми да ги подкрепи, като предоставя малки суми за покриване на
основни разходи, необходими за провеждане на мисиите, като материали,
транспорт и т.н.
Може да се кандидатства, като се изпрати следната информация на
hello@timeheroes.org:
‐ официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители,
адрес и пр.);
‐ детайлно описание на инициативата – какво ще се прави, кои са
бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
‐ детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на
TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
‐ други източници на финансиране, с които организаторът разполага за
конкретната инициатива;
‐ номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното
дарение.
Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.
Повече информация: https://timeheroes.org

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА, ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКА КНИГА”
Краен срок: целогодишно
Програмата предоставя възможност за отпечатване на качествени български
художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.
Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в
българската ISBN агенция, с издадени най‐малко шест книги на български език.
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Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1 200 бройки, меки корици,
определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и
одобрен от експертен съвет. В замяна на тази подкрепа издателствата
предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.
За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили
договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички
жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага
нехудожествена литература.
Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет
оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два
месеца.
Повече информация: http://ndk.bg/

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ НА ИИП „НАСЪРЧАВАНЕ НА
МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Краен срок: не е посочен
Институтът за икономическа политика стартира изпълнението на проект
„Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата
„Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да доведе до
подобряване на ефективността на политиките, които стимулират
предприемаческата активност и младежкото предприемачество чрез
предоставянето на платформа за конструктивен диалог между младежи от
цялата страна и представители на отговорните за тези политики национални и
местни институции.
В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които могат да бъдат
обобщени, както следва:
‐ Провеждане на три еднодневни национални младежки срещи в София,
Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по
проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на
предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от
7 официални младежки говорители, които ще имат координационни
функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на
проекта;
‐ Провеждане на три двудневни форума за структурен диалог в посочените
градове през пролетта на 2017 г. с цел конкретизиране на предложените
идеи за реформи и представянето им пред представителите на
отговорните институции на местно равнище;
‐ Провеждане на еднодневен заключителен форум за структурен диалог в
София с представители на всички ресорни национални институции, на
които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране
и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;
www.nacid.bg
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‐

‐

Изготвяне на документ, който ще съдържа конкретни предложения за
реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в
това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
Представяне на финалната версия на документа с предложения за
реформи пред отговорните комисии в Народното събрание на Република
България.

Повече информация: http://epi‐bg.org/index.php/bg/

КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА, ЗАЩИТЕНА ПРЕЗ 2016 Г.,
В КОЯТО СА ЗАЛЕГНАЛИ ПРИНЦИПИ ЗА ХУМАННО ОБРАЗОВАНИЕ И
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център
„Номура”, Токио, за интегрирано образование през целия живот. За четвърта
поредна година сдружението обявява конкурс с парична награда от 500 лв. за
дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за
хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:
‐ самопознание, самообразоване и самовъзпитание
‐ интегриране на процеси и индивидуални качества
‐ гражданско образование и доброволен труд
‐ възпитание в толерантност, неагресивност и мир
‐ основни цели на образованието
‐ живот и работа в общност
‐ взаимозависимост в отношенията
‐ преоткриване на общочовешките ценности
‐ силата на единността в общностите
‐ човек и природа
Повече информация: http://kulturni‐novini.info/

КОНСОРЦИУМ УНИТЕ ТЪРСИ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОЕКТ
ПО ОП НОИР
Краен срок: 2 декември 2016 г.
Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е‐
Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски
университет „Проф. д‐р Асен Златаров“ обявява процедура за избор на
асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна
www.nacid.bg
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програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за
програмния период 2014 – 2020 г.
Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като
научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации,
предприятия, иновационни клъстери, научно‐технологични паркове, общини,
агенции и др.
Повече информация: http://computerworld.bg/

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА НОВИ ПРОЕКТИ В ПРОГРАМАТА НА
ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“
Краен срок: 10 декември 2016 г.
Кандидатурите следва условно да се разпределят в 4 програмни направления,
според структурата на артистичната програма на „Пловдив 2019”, с мотото
„Заедно/Together”.
Платформите предлагат само идейна рамка, която не е обвързана с конкретните
проекти от апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на
културата:
‐ FUSE / СЛИВАНЕ
‐ REVIVE / ВЪЗРАЖДАНЕ
‐ TRANSFORM / ТРАНСФОРМИРАНЕ
‐ RELAX / РЕЛАКСИРАНЕ
Отворената покана се отнася за физически и юридически лица от страната и
чужбина.
Повече информация: http://plovdiv2019.eu/

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНАТА КАРТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020
Краен срок: 20 декември 2016 г., 18:00 ч.
Чрез процедурата ще се осигури подкрепа за изпълнение на приоритетни
краткосрочни проекти, включени в Етап 1 от Пътната карта за изпълнение на
Стратегията. Основните цели на процедурата са:
‐ доизграждане на хоризонталните системи на е‐управление, в т.ч.
Държавния хибриден частен облак и националната схема за електронна
идентификация;
‐ изграждане на нови/надграждане на съществуващи регистри,
www.nacid.bg
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‐

информационни системи и информационни портали/платформи и
осигуряване на интеграция между тях с оглед развитие на електронни
услуги, изпълнение на нормативно определени ангажименти и/или
осигуряване на оперативна съвместимост с платформи на ЕС;
развитие на секторните системи на електронното управление.

Допустими кандидати по тази процедура са институции на централната
държавна власт.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ ЗА МРЕЖАТА НАТУРА 2000
Краен срок: 30 декември 2016 г., 16:00 ч.
Процедурата има за цел:
1. Уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, надграждане
на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на
заинтересованите страни за мрежата Натура 2000;
2. Актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура
2000 (НПРД).
Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в Министерство
на околната среда и водите е конкретен бенефициент.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
НА СЪВЕТА НА ЕС
Краен срок: 30 декември 2016 г.
В конкурса на лого на българското председателство на Съвета на ЕС могат да
участват българи и чужденци, които са професионалисти или хобито им е
графичен дизайн и визуална комуникация.
Повече информация: http://www.eu2018bg.bg/

www.nacid.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
NATIONAL GEOGRAPHIC YOUNG EXPLORERS GRANT APPLICATION
Краен срок: текущ
Applying for a Young Explorers Grant is a two‐step process. First, you must submit a
pre‐application form online. If your pre‐application is approved, you will be sent an
email with a link and a password giving you access to our full application online. The
Young Explorers Grants Program accepts reapplications throughout the year.
Open to: applicants aged 18 to 25 around the world with prior experience in the
fields of research, conservation, or exploration.
Повече информация: http://www.nationalgeographic.com/

URGENT ACTION FUND НАБИРА ПРОЕКТИ
Краен срок: текущ
Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund
for Women's Human Rights – UAF) предоставя малки експресни грантове на жени
и трансправозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради
естеството на тяхната дейност или при поява на неочаквани и неотложни
възможности за застъпничество.
Грантовете са до 5 000 щатски долара и се отпускат за максимален период от 3
месеца.
Допустимите основания за отпускане на грант са: укрепване на мира, екологична
защита, поземлени права, права на LGBTQ, репродуктивни права и други.
Повече информация: http://urgentactionfund.org/

OPPORTUNITY FUND
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и проромски организации и неформални групи,
мрежи или физически лица от Албания, България, Чехия, Унгария, Македония,
Румъния, Сърбия, Словакия и Испания да кандидатстват за безвъзмездна помощ
за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят се своевременни
действия и възможности, които насърчават структурните промени в полза на
ромите или са отговор на антиромски събития и тенденции.
Кандидатите трябва да представят концепциите на английски език.
Повече информация: https://www.opensocietyfoundations.org
www.nacid.bg
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TECHMAKERS SCHOLARS PROGRAM 2017 – 2018 НА GOOGLE, ЖЕНИ
СЪЗДАВАНЕ НА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Google прилага виждането на д‐р Анита Борг за създаване на равенство между
половете в областта на компютърните науки чрез насърчаване на жените.
Всяка стипендиантка от Европа ще получи 7 000 евро за 2017 – 2018 учебна
година.
За: жени, записани в университет за 2016 – 2017 учебна година; с намерение да
се запишат или да бъдат приети в бакалавърска, магистърска или докторска
програма в университет в Европа за 2017 – 2018 учебна година в специалностите
компютърни науки, компютърно инженерство или тясно свързана техническа
област.
Повече информация: https://www.womentechmakers.com/

ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР”
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Фондация „Възпоминание, отговорност и бъдеще” кани за участие в програмата
си „Европейци за мир” – международен обмен на млади хора от Германия и
страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа и Израел.
Предложените проекти трябва да решават актуалните проблеми на
дискриминация, неравенство, расизъм, антисемитизъм, антиромски настроения,
хомофобия.
Проектите следва да бъдат разработени и реализирани съвместно.
Повече информация: http://www.stiftung‐evz.de/

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА
СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г.
Краен срок: 15 декември 2016 г.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК
отправя четири покани за представяне на предложения за отпускане на
безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите,
определени в работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските
далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода
2014—2020 г.
Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:
www.nacid.bg
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CEF‐TC‐2016‐3: Автоматизиран превод
CEF‐TC‐2016‐3: Киберсигурност
CEF‐TC‐2016‐3: Електронно фактуриране
CEF‐TC‐2016‐3: Europeana
Повече информация: http://europe.bg/

2016 CEF TELECOM CALL – CYBER SECURITY (CEF‐TC‐2016‐3)
Краен срок: 15 December 2016
Funding under this call will support the n/g CERTs/CSIRTs to create, maintain or
expand national capacities to run a range of cyber security services, in order to reach
a state of preparedness that will allow them to participate on an equal footing in the
cooperation mechanisms and core cooperation platform established through the
2015 work programme.
Funding will be granted as an incentive for Member States to develop their cyber
security capacity for participating in the cooperation platform and mechanisms set up
by the work programme 2015, including one or both of the following:
‐ activities for increasing the preparedness of the n/g CERTs/CSIRTs (e.g.
development or acquisition of better tools for analysis, identification, and
detection of threats, awareness campaigns, services to local agents)
‐ the establishment of access points from the n/g CERTs/CSIRTs to the
cooperation mechanisms (e.g. secure devices and software, interfaces,
gateways, translation of local tools into common formats).
These activities could include:
‐ acquisition and operation of national level cyber security IT systems,
experimental test beds, and training facilities, that will facilitate the cross‐
border cooperation of n/g CERTs/CSIRTs, which may be complemented with
very sophisticated toolsets specific to the cyber security area (e.g. sandboxes,
simulation environments, advanced research infrastructures, and secure
control rooms).
‐ hiring of trained staff, training of current staff, joint training courses,
cooperation meetings, Europe‐wide cyber security exercises.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОТОГРАФИ 2017
Краен срок: 31 декември 2016 г.
Конкурсът е отворен за вписвания в 9 категории:
‐ Търговия;
‐ Мода;
www.nacid.bg
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Илюстрация / Digital Art / Fine Art;
Пейзаж;
Портрет;
Репортаж / фотожурналистика;
Спорт;
Сватба;
Дива природа.

За: всички професионални фотографи, регистрирани и пребиваващи в
европейска страна (както е определено от Съвета на Европа). Специален раздел
е отворен и за европейските млади фотографи (до 25 години).
Повече информация: http://www.europeanphotographers.eu/

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ – ТУРЦИЯ
Краен срок: текущ
Turkiye Scholarships стартира програма за научни изследвания, с цел да се
насърчи съвместната работа на изследователи и учени от чужбина с турски
учени и да се допринесе за развитието на международното научно
сътрудничество между изследователите.
Програмата е за не повече от 12 месеца.
Стипендия: 3 000 турски лири (около 1 000 щ. дол.)
Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

СТАЖ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
Краен срок: текущ
Секретариатът на Световната търговска организация осигурява стажантска
следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически
опит и задълбочени познания за многостранната търговска система.
Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са
всички граждани на страни членки на Световната търговска организация, между
които е и България.
www.nacid.bg
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Кандидатите, на възраст от 21 до 30 години, трябва да имат завършена
подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право,
международни отношения.
Стажовете са платени и се провеждат в Женева, Швейцария.
Повече информация: http://www.az.government.bg/

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРИ ПРЕДЛАГА ГЕРМАНСКАТА
СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) ЗА АКАДЕМИЧНАТА
2017/2018 ГОДИНА
Краен срок: до края на 2016 г.
Германската служба за академичен обмен е предвидила стипендии за български
студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен
престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 година.
Актуалната информация вече е включена в базата данни www.funding‐guide.de, а
подробностите по самото кандидатстване на български език, в това число
списък със стипендии, условия, срокове и необходими документи, могат да
бъдат разгледани на интернет страницата на Международна фондация „Св. св.
Кирил и Методий“ в София www.cmfnd.org (Програми >> Германия).
В сградата на фондацията на ул. „Васил Априлов“ 3 в гр. София се предлагат и
безплатни индивидуални консултации (след предварително записан час).
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/

СТИПЕНДИИ ЗА АРТМЕНИДЖЪРИ ВЪВ ВАШИНГТОН,
ОКРЪГ КОЛУМБИЯ
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Стипендиантската програма се предлага на артмениджъри от САЩ и от целия
свят, избрани на конкурсен принцип. Стипендиантите прекарват четири седмици
в Университета на Мериленд всяка пролет в продължение на три
последователни години.
За: кандидати, които имат най‐малко пет години опит в изкуството или в
културна организация.
Повече информация: http://www.devosinstitute.umd.edu/
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СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В БАВАРИЯ
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Бавария стартира процедура за отпускане на годишни стипендии за
чуждестранни студенти за академичната 2017 – 2018 година. Имат право да
кандидатстват висшисти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния,
Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендиите ще финансират докторантури и
следдипломни квалификации в баварски университети. Едногодишните
стипендии могат да бъдат удължавани два пъти до 3 години. Стипендията се
изплаща ежемесечно (700 евро) и възлиза на 8,400 евро годишно. Студенти с
поне едно дете получават 860 евро за месец или 10,320 евро годишно.
Повече информация: http://www.mon.bg/

ОБМЕННА ПРОГРАМА ЗА САЩ
Краен срок: 1 декември 2016 г.
Поканата е за специалисти от България, Унгария, Румъния и Словакия.
Обменната програма е предназначена за професионалисти, които са активно
въвлечени в програми за гражданско участие и застъпничество (НПО/развитие
на гражданското общество), в организации за гражданско образование,
граждански групи за натиск, общностни активисти и/или организатори на
общности, които работят с малцинствени групи. Основната цел на програмата е
да предостави възможност за професионално развитие на лидери, да създаде
форум за сътрудничество и взаимно учене между американски и чуждестранни
участници, както и да изгради глобална мрежа от професионалисти.
Обменните програми представляват дългосрочен ангажимент, включват работа
на терен в населеното място на участниците, 42‐дневно посещение в САЩ,
последващо участие в домакинстването на американски ментори и изграждане
на мрежи с други участници, преминали през програмата.
Повече информация: http://glc‐teachdemocracy2.org/

СТИПЕНДИИ GATES CAMBRIDGE ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Краен срок: 7 декември 2016 г.
Стипендиите се присъждат на изявени студенти от страни извън Обединеното
кралство с цел да учат в университета в Кеймбридж. Покриват всички разходи за
обучението.
Повече информация: https://www.gatescambridge.org/
www.nacid.bg
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ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”
Краен срок: 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по
поканата
С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за
насърчаване на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния
фонд на програма BG09, се цели засилване на двустранните отношения на ниво
институции в системата на образованието и обучението, вкл. висши училища и
научни организации, от една страна, и частния сектор – предприятия и социални
партньори, които сътрудничат с образователни и изследователски институции,
публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел, и неправителствени
организации от България и държавите донори по ФМ на ЕИП (Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн), от друга страна.
Допустими кандидати могат да бъдат официално признати или акредитирани
образователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни
училища, центрове за професионално обучение, висши училища и официално
признати научни организации от България и държавите донори.
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
4. Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално‐
икономически анализи;
5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана
за изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5 000 евро,
максималният размер – 10 000 евро.
Повече информация: http://www.mon.bg/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
МЕХАНИЗМИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В
РЕЗУЛТАТ НА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
Реферативен обзор, 32 стр.
Реферативният обзор представя основните европейски документи, свързани с
признаването на знания, компетентности и способности в сферата на висшето
образование, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Разгледано е
и актуалното състояние на изпълнението на препоръките на тези документи в
отделните държави. Представени са примери за добри практики и механизми в
Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Дания, Република Корея, САЩ,
Финландия и Франция.

ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА – ПОЛИТИКИ,
ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 30 стр.
Последователно са представени общоприетото понятие за плагиатство,
способите за неговото откриване и перспективите за преодоляването му.
Изложени са политиките, процедурите и практиките относно плагиатството във
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия
и Унгария. Приложени са и характерни казуси.

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
Реферативен обзор, 31 стр.
Обзорът включва настоящото състояние в управлението и оценката на
университети със статут – научноизследователски университет. Представена е
регулацията и практиката в Австралия, Германия (провинция Долна Саксония),
Нидерландия, Русия и САЩ.
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ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУНАРОДНИ
ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
Реферативен обзор, 44 стр.
Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на
ЮНЕСКО „Формиране на образованието на утрешния ден: Десетилетие на
образование за устойчиво развитие на ООН (2005 – 2014)”, включително
основните характеристики на образованието за устойчиво развитие и неговото
място сред другите образователни практики. Представени са най‐съществените
инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави.

ПРАКТИКАТА „НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР”
Реферативен обзор, 8 стр.
Наличният световен опит относно практиката „Национален учителски събор”
показва различия за нейното разбиране и приложение. Наблюдава се
диференциация, предпоставена от вида на водещата организация при
провеждането на подобни инициативи. Някои се организират от учителски
синдикати, други – от учителски асоциации и/или сдружения, а самостоятелно
място заемат т. нар. Teaching Council, разпространени в Австралия,
Великобритания (Шотландия, Уелс), Ирландия, Канада, Нова Зеландия и САЩ.
Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на
Учителския съвет в Ирландия.

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Реферативен обзор, 31 стр.
Реферативният обзор съдържа кратко изложение на проблематиката относно
обучението на даровити и талантливи деца в общообразователните училища в
Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се
прилагат във всички страни в Европа. Акцентът е поставен върху
индивидуалните качества на учениците, като образованието не е насочено
единствено към развиване на техните способности и умения, но също така
насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и
емоционално развитие. С повече детайли са представени примери за
образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия,
Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения.
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