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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД”
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25‐о число
Фонд „Условия на труд” е „лека” програма за кандидатстване, при която
фирмите могат да получат прилично финансиране, за да санират помещения, да
изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване
на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е, че НЯМА
значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни
градове – всички населени места са допустими за кандидатстване по
програмата.
Може да кандидатстват:
‐ Всички фирми, които имат назначен персонал.
‐ Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към
търговски банки.
‐ Получили финансиране по други проекти за същите дейности.
Може да се финансира:
‐ Модернизация на помещенията за персонала (подмяна на подови
настилки, измазване на стени и тавани, изграждане на стаи за почивка,
санитарни възли и други).
‐ Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии.
‐ Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на
рискове на работното място.
‐ Обезопасяване на машини и съоръжения.
Повече информация: http://fund.mlsp.government.bg/

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‐
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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.
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/
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ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ
„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Краен срок: 1 август 2016 г.
Основната идея на кампанията е да ангажираме служителите на Групата
Райфайзен в България в благотворителните инициативи на банката, като им
предоставим реална възможност да участват директно в дарителския процес.
Райфайзенбанк добавя по 100 лв. към сумата, дарена от всеки неин служител за
избраната от него благотворителна кауза. Изборът на проекти е подчинен на
набор от ясно дефинирани критерии.
Банката прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат
включени в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“:
Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: – здравеопазване,
социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда, като:
‐ проектът има висока обществена значимост и устойчивост;
‐ проектът цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от
дарителската кампания средства;
‐ проектът отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения
на Райфайзенбанк;
‐ проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и
националния й характер.
Всеки от вас може да се включи в дарителската инициатива, като избере своята
лична благотворителна кауза от „Избери, за да помогнеш“, която да подкрепи.
Дарените средства постъпват директно по сметката на организацията или
институцията, чийто проект подкрепяте.
Повече информация: http://www.izberi.rbb.bg/

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА
РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ,
ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА
СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Краен срок: 1 август 2016 г. 23:59 ч.
Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е
подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на
количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез
www.nacid.bg
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разделното им събиране и рециклиране. Чрез изпълнение на мерките по
процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в
българската нормативна уредба и в Националния план за управление на
отпадъците за периода 2014 – 2020 г., за ограничаване количеството на
депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество
на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г.
на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион
до не по‐малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в
региона през 2014 г.
Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с
други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен
допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най‐малко 20 000 т/год., а
до 2023 г. – 105 000 т/год.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

ФЕСТИВАЛ „РИТЪМЪТ НА МОРЕТО” – 1 И 2 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
Краен срок: 1 август 2016 г.
Община Поморие и Читалище „Просвета 1888” канят на Фестивала на духовите
оркестри и мажоретни състави „Ритъмът на морето 2016”.
Място на провеждане: Читалище „Просвета 1888”, гр. Поморие.
Дата на провеждане: 1 и 2 септември 2016 г.
Организатори: Община Поморие и Читалище „Просвета 1888”
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява и да допринесе за повишаване на
мотивацията за конструктивна творческа дейност.
Фестивалът няма конкурсен характер. Отворен е за всички читалища, ЦРД, ОДК,
частни школи, училища, държавни, общински и частни духови оркестри.
Повече информация: http://wp.flgr.bg

НАЦИОНАЛНИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „ПРИМОРСКА ПЕРЛА",
2 – 6 СЕПТЕМВРИ 2016 Г., ПРИМОРСКО
Краен срок: 1 август 2016 г.
Условие за участие: Подборът на изпълненията е свободен. Участниците
осигуряват сами музикалния си съпровод или синбек.
Пътните разходи по пребиваването в Община Приморско са за сметка на
участниците или организацията, която представляват.
Такса за участие: за групи – 5 лв. на участник, за индивидуални изпълнители – 10
лв. на участник.
www.nacid.bg

стр.6

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

7 / 2016

Място на провеждане: Амфитеатър Приморско.
Необходими документи: талон за участие по образец.
Категории:
Конкурс изпълнители на народни песни – индивидуални изпълнители: до 12
години, до 18 години, над 18 години.
Вокални формации: до 18 години, над 18 години.
Конкурс виртуози на народните инструменти – индивидуални изпълнители: до
16 години, до 18 години, над 18 години.
Фолклорен танцов конкурс – танцови състави: до 18 години, над 18 години.
Повече информация: https://www.facebook.com/FolkFestivalPrimorskoPerl/

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП
Краен срок: 15 август 2016 г., 17:30 ч.
Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж
на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за
специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и
комуникационни технологии и услуги.
Допустими за финансиране са следните дейности:
I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на
предприятията.
II. Дейности за насърчаване използването на информационни и
комуникационни технологии и услуги.
III. Дейности за визуализация на проекта.
Повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg/

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ГОРЧИВО ВИНО“
Краен срок: 15 август 2016 г.
Читалище „Братя Миладинови 1914” – Петрич, обявява третото издание на
конкурса „Горчиво вино” за любовна лирика.
Конкурсът е анонимен. Участниците трябва да изпратят в голям пощенски плик:
‐ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение в обем
до 30 реда;
‐ малък запечатан плик с попълнено заявление за участие и един
екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с
неговото име.
Повече информация: http://www.chitalishtebratiamiladinovi.org/
www.nacid.bg

стр.7

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

7 / 2016

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ФОТОКОНКУРСА „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ
ОБЕКТИВА”
Краен срок: 28 август 2016 г.
Конкурсът за фотография ще отличи до 3 фотографии, като ще бъде връчена
една Голяма награда от 500 лева. С онлайн гласуване ще бъде избрана и
Награда на публиката.
Ако сте фотограф – любител или професионалист, и имате сетивата да видите
нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората,
направили жест за другите, дарители, доброволци, активни граждани, или сте
готови да ги потърсите от тук насетне – снимайте и изпратете вашия поглед
върху благотворителността в България!
Повече информация: http://www.blagobektiv.org/

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЛАГЕРНАТА И СТАРАТА
ГРАДСКА ПЕСЕН „ПЕЙ СЪРЦЕ” – КЮСТЕНДИЛ,
10 И 11 СЕПТЕМВРИ 2016
Краен срок: 31 август 2016 г.
Целта на фестивала е съхраняване и популяризиране на старата градска и
шлагерната песен, възраждането им за нов живот и приобщаване на младите
хора към тяхната лиричност и красота.
Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на два дни.
Провежда се в 2 раздела:
‐ Шлагерни песни
‐ Стари градски песни
Повече информация: http://www.bratstvokn.org/

ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД: ТЪРСИ СЕ НАЙ‐ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ ЗА ПО‐
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Краен срок: 31 август 2016 г.
Чрез ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД всяка година търсим практически приложими идеи
за подпомагане на устойчивото развитие чрез по‐ефективно използване на вода
и енергия в ежедневието ни в градска среда, тъй като в днешно време
населението на България е концентрирано в градовете. Очакваме оригинални
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предложения, които могат да добавят стойност за широк кръг лица.
Максималната стойност за реализацията на даден проект не трябва да
надвишава 50 000 лева. Не изискваме собствен финансов принос за реализиране
на проектите.
Материалите, с които се предвижда да бъде реализиран проектът, трябва да са
рециклируеми или такива, които оставят минимален отпечатък върху околната
среда.
КАТЕГОРИИ:
‐ За по‐ефективно използване на водните ресурси
‐ За по‐практично управление на енергията
Право на участие имат физически лица и неправителствени организации.
Възможно е освен индивидуално и колективно участие. Няма ограничения за
броя на подадените предложения от един участник.
Кандидатът, чийто проект е класиран на първо място в конкурса, получава
нашата парична награда от 10 000 (десет хиляди) лева.
Повече информация: http://zagorkacompany.bg/

КОНКУРС НА СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ
2016
Краен срок: 31 август 2016 г.
Четвъртото издание на Софийския международен литературен фестивал ще се
проведе от 13 до 18 декември 2016 г. с фокус върху турската литература. За
втори път в рамките на фестивала се организира литературен конкурс за
български автори.
Темата на конкурса е „Истанбул”.
Могат да участват автори, които имат поне една издадена книга. Те трябва да
изпратят до 5 стихотворения или текст в проза (до 18 000 знака). Авторите на
селектираните текстове ще бъдат обявени по време на фестивала.
Произведенията им ще бъдат преведени на турски език и издадени в сборник в
Турция през 2017 г. Жури на конкурса са: Биляна Курташева, Бойко Пенчев,
Миглена Николчина и Хюсеин Мевсим.
Повече информация: http://www.urban‐mag.com/
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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 preapplications 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
Фонд за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for
Women's Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя
малки експресни грантове на жени и трансправозащитници от цял свят, когато
сигурността им е застрашена поради техния активизъм 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.
UAF е създаден, за да запълни празнина във финансирането, която дава
възможност на организациите да реагират по гъвкав начин на спешни,
непредвидени ситуации, които не са били планирани или включени в бюджета
им. UAF има два дъщерни фонда – UAF фонд за Африка и още един за Латинска
Америка. В момента фондът на UAF, базиран в САЩ (с офиси в Калифорния и Ню
Йорк), е фокусиран върху останалата част от света, включително и България.
Фондът за спешни действия за човешките права на жените предоставя субсидии
в две категории:
1. Юридически или законодателни действия по потенциален случай или
действия, които имат за цел да защитят по вече установен случай.
2. Защита и сигурност на защитниците на правата на жените, вкл.
евакуационни грантове.
В рамките на тези категории може да се работи по: укрепване на мира,
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екологична защита, поземлени права, права на LGBTQ, репродуктивни права и
други.
Повече информация: http://urgentactionfund.org/

NEW EAST PHOTO PRIZE
Краен срок: 19 август 2016 г.
Наградата ще отличи практици, които представят социалния, културния и
физическия ландшафт на Новия изток. Страните от Източна Европа и бившия
Съветски съюз са често представяни по остарял начин. Наградата има за цел да
разшири представите за Новия изток чрез посредничеството на фотографията.
За: любители и професионални фотографи от Източна Европа, Балканите, Русия
и Централна Азия.
Повече информация: http://photoprize.calvertjournal.com

EUROPE IN MY REGION PHOTO COMPETITION
Краен срок: 28 август 2016 г., 23:59 CEST.
Фотоконкурсът „Европа в моя регион” има за цел да акцентира вниманието на
гражданите върху резултатите на проектите, реализирани със съфинансиране на
ЕС, и да изследва какво означават тези проекти за местните общности.
Всеки победител ще може да участва в семинар по фотография в Брюксел и ще
спечели пътуване за двама до Брюксел по време на Европейската седмица на
регионите и градовете (10 – 13 октомври 2016 г.).
Повече информация: https://www.facebook.com/EuropeanCommission/

BLITZ RESIDENCY PROGRAMME – VALLETTA
Краен срок: 31 август 2016 г.
Това е отворена покана за представяне на предложения от работещи в редица
творчески области в медии, включително (но не само) филм, фотография, звук,
цифрови платформи. Одобрените кандидати ще имат пространство за работа, да
експериментират и изследват своя проект, завършващ с представяне пред
обществеността. От решаващо значение за програмата е местният ангажимент,
под формата на отворени студийни дни, работни срещи и разговори с местната
общност от артисти, изследователи, преподаватели, специалисти и студенти.
Повече информация: http://blitzresidency.com/blitz‐residency‐2017‐applications/
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MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION’S RESEARCH FELLOWSHIP
PROGRAM
Краен срок: 31 август 2016 г.
Международна фондация Matsumae (MIF) приема заявления за своята Програма
2017 с тема „Към по‐добро разбиране на Япония и траен световен мир”.
Приоритетни области на изследване са естествени науки, инженерство и
медицина.
Кандидатите са свободни да избират приемаща институция (изследователски
университетски лаборатории, национални изследователски институции или
съответните институции на частната индустрия).
За: кандидати с докторска степен, до 49‐годишни, които не са от Япония.
Стипендията покрива научни изследвания и престой, застраховка, въздушен
транспорт (самолетен билет за отиване и връщане до/от Токио) и еднократна
сума при пристигане.
Повече информация: http://www.mif‐japan.org/

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, ТУРЦИЯ
Краен срок: текущ
Turkiye Scholarships стартира програма за научни изследвания с цел да се
насърчи работата на международни изследователи и учени с турски учени и да
се допринесе за развитието на международното научно взаимодействие между
изследователите.
Програмата за научни изследвания е за не повече от 12 месеца.
Стипендия: 2 500 TL
Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс
От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за
www.nacid.bg
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младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на
младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва
прием на заявки, едновременно както от кандидат‐работодатели, така и от
младежи, които си търсят работа.
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват,
като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или
настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде
изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които
да се постигнат конкретни цели за определен период от време.
Повече информация: http://www.az.government.bg/

I REJECT, DO YOU? 2.0, 3 – 9 OCTOBER 2016, MOLLINA (MALAGA),
SPAIN
Краен срок: 7 август 2016 г.
Курс за обучение за младежки работници и младежки лидери, които искат да се
запознаят с успешни и иновационни инструменти за предотвратяване и борба
срещу насилието, основано на пола, и да развиват критическо мислене у
младите.
Повече информация: https://www.salto‐youth.net/

СТАЖ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН
Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете
продължават 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите
трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те
трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания
по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и
френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия
и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява
и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва
да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да
кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване,
автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична
карта, както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до
30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за
стажовете, които започват на 1 януари.
Повече информация: http://www.europarl.europa.eu/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЛИВАНЕ, КОНСОЛИДИРАНЕ И
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНИТЕ
ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 37 стр.
Реферативният обзор представя реформите във висшето образование чрез
консолидиране, сливане или преструктуриране, техните резултати и
формулираните вследствие на придобития опит препоръки към бъдещи
национални политики. Анализирани са самите процеси на обединяване на
университети, като са посочени характерни примери сред общо 92 регистрирани
обединявания на институции за висше образование в страните членки на ЕС
през периода 2000 – 2015 г. На тази база е предложена типология на процесите
на обединяване и окрупняване, обобщени са мотивите за тях, участието на
публичната власт, постигането на ефективност, управлението на процеса и др.
По‐подробно е представено сливането на университетите в Есен и Дуисбург,
провинция Северен Рейн‐Вестфалия, Германия, и създаването на Алианс на
университети за устойчиво развитие в Австрия.

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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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.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 38 стр.
Изтъкнато е, че оценяването на учениците в държавите членки на ЕС се отличава
с използването на разнообразни инструменти, методи и практики, формирани в
резултат на дългогодишни традиции. Оценките също се диференцират по
различни аспекти: вътрешни или външни, текущи или крайни, като освен това
притежават различна тежест. В реферативния обзор са представени системите
на оценяване в Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Полша,
Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция.

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА В РАЗЛИЧНИ
ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 53 стр.
В реферативния обзор е представено ръководство за спиране на насилието в
училищата, подготвено от ЮНЕСКО и предназначено за учители. Разгледани са
също нормативни и политически документи за превенция и предотвратяване на
насилието в училищата в Австрия, Великобритания (Англия), Германия, Малта и
Финландия. Накрая е приложен списък с други източници на информация по
проблематиката.
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КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 55 стр.
Систематизирани са основните резултати на международната конференция
„Европейски практики за избор и разпространение на учебници”, проведена в
София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и
процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френскоговореща
общност), Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция,
Холандия и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени
учебници на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и
софтуер за анализ на съдържанието на учебник.
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