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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. 

mailto:hello@timeheroes.org
https://timeheroes.org/bg/fund/
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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  предприема‐
ческата  активност  и  младежкото  предприемачество  чрез  предоставянето  на 
платформа за конструктивен диалог между младежи от цялата страна и предста‐
вители 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 предпри‐
емаческите  политики  в  България.  Ще  бъде  формирана  и  група  от  7  офи‐
циални 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; 

http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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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/

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

Краен срок: 5 януари 2017 г., 17:30 часа  

Настоящата  процедура  има  за  цел  да  се  улесни  достъпа  до  заетост  и  да  се 
осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на 
подходящи  условия  за  тяхната  професионална  интеграция  в  сферата  на 
социалната икономика. 

Дейностите  са  насочени  към осигуряване  на  подкрепа  за  създаване  на  нови и 
разширяване  дейността  на  вече  съществуващи  социални  предприятия, 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с 
осигуряване на заетост чрез: 

‐ психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за 
включване в заетост; 

‐ социална  и  професионална  интеграция  на  представители  на  уязвимите 
групи в сектора на социалната икономика; 

‐ предоставяне  на  обучения  на  лицата,  за  които  е  осигурена  заетост  в 
социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите 
на хора с увреждания; 

‐ осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица, като всеки 
наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на 
целевата група; 

‐ оборудване  на  новосъздадените  работни  места  и  в  случай  на 
необходимост – тяхното адаптиране за лица с увреждания; 

‐ предоставяне  на  обучения  за  повишаване  на  управленските  и  бизнес 
умения  за  повишаване  ефективността  на  управление  на  социалните 
предприятия,  специализираните  предприятия  и  кооперациите  на  хора  с 
увреждания; 

‐ подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; 

‐ проучване  на  търсенето  и  възможностите  за  пазарна  реализация  на 
изработваните стоки и предоставяните услуги; 

‐ социален  маркетинг  и  популяризиране  на  социалната  икономика  и 
социалното предприемачество. 

Повече информация: http://www.eufunds.bg/

http://epi-bg.org/index.php/bg/news/262-iip-startira-izpalnenieto-na-proekt-nasarchavane-na-mladezhkoto-predpriemachestvo
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15942-bg05m9op001-2-006-razvitie-na-sotzialnoto-predpriemachestvo
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ВДЪХНОВИТЕЛИ” –  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1. ДО 12. КЛАС  

Краен срок: 10 януари 2017 г.  

Организатори:  Българската  национална  телевизия  и  Министерството  на 
образованието и науката 

Участниците  в  конкурса  трябва  да  представят  есе  на  тема  „Вдъхновители  на 
новото време” с обем до шест стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака 
на  ред,  включително  интервали),  запазени  във  формат  DOC  или  DOCX  на 
Microsoft Word или Open Office. На отделен документ е необходимо участниците 
да изпишат трите си имена, възраст, адрес,  телефон, електронна поща, както и 
данни  за  своя  законен  представител  (родител,  настойник)  –  имена,  постоянен 
адрес, телефонен номер и електронен адрес.  

Повече информация: http://news.bnt.bg/

РАЗРАБОТВАНЕ/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ  

Краен срок: 30 януари 2017 г., 16:00 часа (за общини Асеновград, Благоевград, 
Варна,  Враца,  Гълъбово,  Девня,  Димитровград,  Добрич,  Кърджали,  Монтана, 
Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Пловдив, Шумен) 

Целта на процедурата  е  разработване/актуализация на общински програми по 
чл. 27  на Закона за чистотата на атмосферния въздух  за намаляване нивата на 
замърсителите  и  за  достигане  на  утвърдените  норми  за  качество  на 
атмосферния  въздух  (КАВ)  за  общини  с  наднормени  нива  на  замърсители  и 
планиране  на  адекватни  към  местните  условия  мерки  за  подобряване  КАВ, 
които да доведат до постигане на определените норми за КАВ.  

Повече информация: http://www.eufunds.bg/

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА ТЕМА 

„СПРАВЕДЛИВОСТТА”  

Краен срок: 31 януари 2017 г.  

Право  на  участие  в  конкурса  имат  пълнолетни  български  и  чуждестранни 
граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година. Приемат 
се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под 
никаква  форма  преди  предаването  им  за  участие  в  Конкурса  за  нова  пиеса  – 
нито като цяло, нито в отделни свои части. Университетът присъжда награда на 

http://news.bnt.bg/bg/a/bnt-i-mon-trsyat-vdkhnovitelite-na-novoto-vreme
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15626-bg16m1op002-5-002-razrabotvane-aktualizatziya-na-obshtinskite-programi-za-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh
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спечелилия  конкурса.  Наградата  е  индивидуална  и  се  състои  от  диплом, 
сценична реализация и парична сума.  

Повече информация: http://www.dramacontest.nbu.bg/

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, 

http://www.dramacontest.nbu.bg/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://urgentactionfund.org/
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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 концепции на английски език. 

Повече информация: https://www.opensocietyfoundations.org

 ГРАНТОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА E‐JUSTICE  

Краен срок: 11 януари 2017 г.  

Ще  бъдат  подкрепени  проекти,  които  допринасят  за  реализация  на 
Европейската e‐Justice стратегия 2014 – 2018 г. 

Проектните  дейности  по  настоящата  покана  като  цяло  включват  работа  по 
анализи,  концепции,  разработка  на  софтуер,  осигуряване  на  качеството  и 
сродните помощни мерки, необходими за създаването на нови информационни 
системи,  както и разширяване и  адаптиране на  съществуващите национални  и 
транснационални  решения.  Дейности,  свързани  с  управление  на  проекти, 
подготовка  на  контент,  редакторска  работа,  комуникация,  промоция  и 
разпространение, също са допустими за финансиране.  

Повече информация: http://ec.europa.eu/

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ” 

Краен срок: 30 януари 2017 г.  

Европейският  парламент  и  Фондацията  за  международната  награда  „Карл 
Велики“ в Аахен отправят покана към младежите от всички държави – членки на 
ЕС,  да  участват  в  конкурс,  посветен  на  развитието  и  интеграцията  на  ЕС  и 
въпросите, свързани с европейската идентичност. 

Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от 
млади  хора  проекти,  които  представят  модели  на  разбирателство  и 
сътрудничество между европейците. 

Проектите преминават първо през национален подбор,  а  след  това  се избират 
трите  най‐добри  на  европейско  ниво,  които  освен  признание  ще  получат  и 
парични  награди.  Представители  на  подбраните  на  национално  ниво  проекти 
ще  бъдат  поканени  на  посещение  в  Аахен  през  май  2017  г.,  включващо  и 
церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те, от своя 
страна,  ще  могат  да  посетят  Европейския  парламент  в  Брюксел  или  Страсбург 
през есента. 

https://www.opensocietyfoundations.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2016.html
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Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които: 

‐ насърчават разбирателството в Европа и света; 

‐ подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и 
интеграция; 

‐ служат  като  модел  за  младежите,  които  живеят  в  Европа,  и  предлагат 
практически  примери  за  съвместното  съжителство  на  европейци  като 
една общност. 

Повече информация: http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/rules.html

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ,  
ПОСВЕТЕН НА РЕГЕ МУЗИКАТА 2016  

Краен срок: 31 януари 2017 г.  

Графични  дизайнери  и  художници  от  цял  свят  са  поканени  да  участват 
(индивидуално  или  колективно)  с  неограничен  брой  плакати,  създадени 
специално за конкурса. 

Международно жури от 10  дизайнери ще направи финалната  селекция от 100 
плаката, които ще бъдат включени в пътуваща изложба „Изкуството на регето”. 
От тях ще бъдат определени и тримата победители.  

Повече информация: http://www.reggaepostercontest.com/

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. 

Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/rules.html
http://www.reggaepostercontest.com/poster-call/how-to-take-part/
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
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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. 

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/

NEW EUROPE COLLEGE – БУКУРЕЩ: СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ 
2017 – 2018 

Краен срок: 16 January 2017  

New  Europe  College  –  Institute  for  Advanced  Study  in  Bucharest,  Romania  – 
announces  the  competition  for  Fellowships  in  the  academic  year  2017/2018.  The 

http://perspektivi.info/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/stipendii_na_germanskata_sluzhba_za_akademichen_obmen_daad_za_akademichnata_2017_1018_g
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program  targets  young  researchers/academics working  in  the  fields  of  humanities, 
social studies, and economics. 

Applicants  must  hold  a  Ph.D.  title;  Working  languages  are  English,  French,  and 
German; A good command of English is desirable. 

Open  to:  young  researchers/academics working  in  the  fields  of  humanities,  social 
studies,  and  economics.  Fellowship:  a  monthly  stipend  of  750  EUR  (tax  free)  + 
accommodation, international transportation. 

Повече информация: http://www.nec.ro/

EACEA 40/2016 „КА3 — БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА 
ПОО ЗА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И СТАЖОВЕ“  

Краен срок: 17 януари 2017 г., 12:00 часа  

Целта  на  поканата  е  да  призове  за  подаването  на  предложения  за  бизнес 
партньорства  в  областта  на  ПОО  (професионално  образование  и  обучение)  за 
развиване на обучението на работното място. 

Допустими кандидати: 

» Партида 1: 

Кандидатът  (координатор  на  проекта)  трябва  да  бъде  една  от  следните 
организации: 

‐ доставчик на услуги в областта на ПОО  (в горната степен на средното 
или във висшето образование); 

‐ малко, средно или голямо предприятие (публично или частно); 

‐ търговска  камара,  промишлено  и  занаятчийско  сдружение  или 
подобна организация в съответните сектори/професии;  

‐ орган на местните или регионалните власти. 

» Партида 2: 

Кандидатът  (координатор  на  проекта)  трябва  да  бъде  представителна 
организация на европейско равнище с пълни или асоциирани членове в 
най‐малко  12  държави  от  Програмата  „Еразъм+“,  от  които  най‐малко  6 
участват в проекта като партньори. 

В  поканата  се  прави  разлика  между  два  различни  вида  партньорства.  Поради 
това предложенията следва да се представят по една от следните две партиди: 

» Местно и регионално партньорство (партида 1) 

С поканата се подкрепят партньорства между: 

‐ доставчик на услуги в областта на ПОО; 

‐ малко,  средно  или  голямо  предприятие  (публично  или  частно)  или 
търговска камара, или промишлена/професионална организация; 

‐ орган на местната или регионалната власт. 

http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications
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» Партньорства между представителна организация на европейско равнище 
и нейните национални пълни или асоциирани членове (партида 2). 

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да 
бъде  максимум  6  млн.  евро  (4,5  млн.  евро  за  партида  1  и  1,5  млн.  евро  за 
партида 2). 

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 250 000 до 350 000 евро. 

Повече информация: http://eur‐lex.europa.eu/

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 53 стр. 

В  реферативния  обзор  са  разгледани  основни  принципи  на  организацията, 
управлението,  ресурсното  и  кадрово  осигуряване  на  образованието  в  осем 
държави  членки  на  ЕС  (Дания,  Естония,  Испания,  Латвия,  Литва,  Полша, 
Финландия и Чехия).  

Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на 
организацията  и  разпределението  на  отговорностите,  функциите  на  основните 
органи в управлението, финансирането и др. 

ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В 
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ТРЕТИ СТРАНИ 

Реферативен обзор, 7 стр. 

Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и 
за минималния брой години трудов стаж за пенсиониране на учителите в 38‐те 
държави членки на образователната мрежа „Евридика”  (Eurydice). Посочени са 
специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните 
аналогии и контрасти относно законоустановената възраст  за пенсиониране на 
учителите. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.BUL&toc=OJ:C:2016:384:TOC


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  12 / 2016 

стр.13

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Тематичен подбор, 8 стр. 

Тематичният подбор представя подбрани източници,  групирани в  три раздела: 
хронология  на  стратегическите  европейски  и  национални  нормативни 
документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в 
българското висше образование (книги и статии). 

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. 
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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. 


