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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 

НА ТЕМА: „МЕСТА И ПАМЕТ – РЕАЛНИ ЛИЧНОСТИ И ИСТИНСКИ 
ИСТОРИИ“ 

Краен срок: 10 март 2019 г.  

Министерството  на  образованието  и  науката  и  регионалните  управления  на 
образованието организират национален ученически конкурс за изследователски 
проект,  посветен  на  участието  на  български  евреи  във  войните  за  национално 
обединение и съдбата им в годините на Холокоста. 

Целта  е  поощряване  интереса  на  учениците  за  по‐задълбочено  изучаване  и 
разбиране на историческите процеси и изграждане на национално самочувствие 
чрез  запознаване  с  фактите  и  анализиране  информацията  за  единството  и 
саможертвата на всички български граждани за отечеството. 

В  конкурса  могат  да  участват  ученици  от  VІІІ  до  ХІІ  клас  от  всички  видове 
училища в страната.  

Повече информация: https://www.mon.bg/

СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Краен срок: 10 март 2019 г.  

„Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание“ е 
създадена през 1999 г. 

Целите  на  програмата  са  информационното  осигуряване  на  законодателната 
дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското 
общество в законодателния процес. 

След  успешно  приключени  три  проучвания,  законодателните  сътрудници 
получават удостоверение за своето участие в програмата. 

Повече информация: http://students.parliament.bg/

 

https://www.mon.bg/bg/100127
http://students.parliament.bg/
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ПРЕАКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА „CHALLENGE YOU“ 

Краен срок: 10 март 2019 г.  

Challenge  YOU  е  12  седмична  практическа  програма  за  започване  на  собствен 
бизнес,  която  ще  спомогне  за  успешна  реализация  на  предприемаческо 
начинание. 

В рамките на 3 месеца участниците ще сформират екип, ще развият своята идея, 
ще  разработят  прототип  на  продукта/услугата  си  и  ще  предстаят  бизнес  и 
финансова обосновка на проекта. 

Програмата  е  отворена  за  български  студенти  –  бакалаври,  магистри  и 
докторанти  от  всички  специалности  и  университети,  които  имат  идея  за 
започване на бизнес в сферата на иновациите, например: 

‐ Финтех;  

‐ Изкуствен интелект; 

‐ IoT; 

‐ Виртуална реалност;  

‐ Здравеопазване; 

‐ Чиста енергия; 

‐ Агро иновации и  

‐ Други. 

Регистрацията се извършва онлайн. 

Повече информация: https://jastartup.jabulgaria.org/

VІ РЕГИОНАЛЕН РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУКРС (15 МАРТ 2019 Г.) 

Краен срок: 12 март 2019 г. 

ОП  „Младежки  център“  –  Хасково  и  Театър  „Иван  Димов“  обявяват  VI 
Регионален  рецитаторски  конкурс  за  изпълнение  на  стихотворение,  басня, 
монолог и откъс от проза. Конкурсът се посвещава на 27 март – Международния 
ден на Театъра. 

Конкурсът е обявен за ученици и непрофесионалисти. 

Участниците  изпълняват  по  свой  избор  произведение  –  стихотворение,  басня, 
монолог,  откъс  от  проза  от  българска  и  чужда  поезия,  проза  и  драматургия  с 
времетраене до 3 минути. 

Повече информация: https://www.haskovo.bg

https://jastartup.jabulgaria.org/za-programata/
https://www.haskovo.bg/
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КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ ЗА 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

Краен срок: 13 март 2019 г. 

Икономическият  университет  –  Варна  обявява  конкурс  за  финансиране  на 
научни  проекти  за  присъщата  му  научноизследователска  дейност  в  следните 
направления: 

‐ Проекти за фундаментални и приложни изследвания в областите, в които 
университетът подготвя студенти и докторанти; 

‐ Проекти  за  подпомагане  разработването  на  емпиричната  част  на 
докторски дисертации и 

‐ Проекти за частично финансиране на научни форуми. 

Повече информация: http://www.ue‐varna.bg/

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКЕТ НА ЕСТЕСТВЕН 

ВОДЕН ОБЕКТ И ЕЛЕКТРОННА КАРТИЧКА С ПОСЛАНИЕ 

Краен срок: 15 март 2019 г. 

Темата на конкурса е „Никой не оставя зад себе си“ и има за цел да стимулира 
учениците да опазват природата и водата. 

Организатори  на  конкурса  са  РИОСВ  –  Шумен  и  Басейнова  дирекция 
„Черноморски район“ 

Ученици  от  1  до  4  клас  могат  да  участват  с  изработени  от  тях  макети,  както 
индивидуално,  така и в  групи до 5 деца. Макетите  трябва да са изработени от 
естествени,  рециклируеми  или  отпадъчни  материали.  Няма  ограничение  за 
инструментите  и  техниката  за  изработване  на  творбите.  Критерии  за 
оценяването  им  ще  са  естетическото  и  художествено  оформяне,  и 
оригиналността на предметите. 

В конкурса, с индивидуално изработени електронни картички, могат да участват 
ученици  от  5‐9  клас.  Критериите  за  оценка  на  творбите  ще  са  изразената 
позиция,  оригиналност  и  творчески  подход  към  темата,  текстово  послание  и 
практическа  приложимост.  Авторите  на  проектите  са  свободни  в  избора  на 
техника. 

Повече информация: https://riosv‐shumen.eu/

http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23150
https://riosv-shumen.eu/news.php?page=864
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НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА „АКАД. МАТЕЙ МАТЕЕВ“ 

Краен срок: 15 март 2019 г. 

По  предложение  на  Съюза  на  физиците  в  България  двете  награди,  които  се 
присъждат на учители по физика от Международната фондация „Св. св. Кирил и 
Методий“, носят името на акад. Матей Матеев, председател на СФБ от 2001 до 
2010 година. 

Конкурсите са в две направления: 

‐ „За  изключителни  постижения  при  откриването  и  развитието  на  млади 
таланти“ и 

‐ „За  постижения  при  създаване  на  условия  за  най‐подходяща  учебна 
среда“. 

Участниците  в  първия  конкурс  могат  да  бъдат  индивидуални  или  колектив  от 
учители,  които  подготвят  ученици  по  физика.  Представянето  може  да  бъде 
направено от група членове на СФБ или от регионалните му клонове. 

Наградата  „За  най‐добри  постижения  при  създаване  на  условия  за 
найподходяща  учебна  среда“  ще  се  присъди  на  учител  или  на  учители  за 
постижения  при  създаване  и  развитие  на  материално‐техническата  база: 
кабинети,  лаборатории,  учебни  комплекси,  нагледни  средства  и  др.  в  дадено 
средно  училище.  Представянето  на  участниците  в  конкурса  може  да  бъде 
направено  от  самите  кандидати,  група  членове  на  СФБ,  регионалните  клонове 
на СФБ. 

Повече информация: http://www.phys.uni‐sofia.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН – УЧЕН, 
МИСЛИТЕЛ И ХУМАНИСТ“ 

Краен срок: 15 март 2019 г. 

Конкурсът се организира от фондация „Вигория“ със съдействието на Съюза на 
физиците в България. 

Конкурсът  „Алберт  Айнщайн  –  учен,  мислител  и  хуманист“  цели  да  насочи 
вниманието на  ученици от  горен курс на обучение към живота и дейността на 
една  изключителна  личност  в  областта  на  физиката  –  Алберт  Айнщайн  във 
връзка със 140‐годишнината от рождението му. 

В  конкурса  за  есе  могат  да  участват индивидуално  ученици  от  горен  курс  на 
обучение. 

Отчитане на резултатите от конкурса: до 20 април 2019 г. 

http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/coming/Nagradi_2019.pdf
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Конкурсните работи ще бъдат прегледани и класирани от комисия. Резултатите 
от конкурса ще бъдат обявени на уебстраниците на фондация „Вигория“ и Съюза 
на  физиците  в  България,  както  и  на  електронните  адреси  на  участниците. 
Класираните  в  конкурса  ученици  получават  грамота,  предметни  и  парични 
награди. 

Повече информация: http://www.phys.uni‐sofia.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИГРИ И ИГРОВИ МАТЕРИАЛИ, ИЗРАБОТЕНИ 
ОТ УЧИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

Краен срок: 29 март 2019 г. 

Участието в конкурса се осъществява в една от следните категории:  

1. Игри и 

2. Игрови средства/материали 

Участието  и  в  двете  категории  може  да  бъде  в  тематичните  направления: 
„Здравословен начин на живот и балансирано хранене“, „Готови за училище“  , 
„Емоционален  свят  и  социални  умения“,  „Дигитално‐медийна  грамотност“  и 
„Безопасност на движението по пътищата“.  

Целта  на  конкурса  е  да  предостави  възможност  за  изява  на  способностите  на 
педагогическите  специалисти  за  творческо  и  оригинално  представяне  на 
реализираните  през  съответната  учебна  година  дейности  за  насърчаване  на 
детската  активност  според  детските  желания  и  интереси.  Предложените 
дидактични  материали  трябва  да  стимулират  и  провокират  детската 
любознателност  и  интерес  в  различни  области  съобразно  предложената  тема. 
Играта, като водеща дейност в процеса на предучилищното образование, полага 
основите  за  умения  за  учене,  критическо  мислене,  справяне  с  проблеми, 
поемане на отговорност и  вземане на решения,  инициативност и  творчество и 
работата  в  екип.  Почти  всички  очаквани  резултати,  включени  в  държавния 
образователен  стандарт  за  предучилищно  образование,  могат  да  бъдат 
постигнати чрез използването на различни видове игри. 

Повече информация: https://www.mon.bg/

 

 

http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/coming/KONKURS_AA_140G_Regl.pdf
https://www.mon.bg/bg/100129
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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. 

Той  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 и центрове за личностно развитие. 

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

КОНКУРС ЗА КРАТЪК ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ ПО ПОВОД ГОДИШНИНА 

ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АГОП МЕЛКОНЯН 

Краен срок: 31 март 2019 г.  

Електронно  списание  „Сборище  на  трубадури“  и  семейство Мелконян  за  осма 
година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод  годишнина от 
рождението на Агоп Мелконян. 

Разказите  от  челната  тройка  на  редовното  жури  и  носителят  на  специалната 
награда  на  почетното  жури  ще  бъдат  публикувани  в  сборник,  заедно  с 
представителен  подбор  от  творби  на  Агоп Мелконян.  Сборникът ще  бъде  под 
редакцията  на  Милан  Асадуров  и  ще  бъде  издаден  като  едно  от  двете 
закриващи заглавия на „Библиотека Галактика“. Представянето на сборника ще 
стане  през  м.  септември  в  гр.  Пловдив,  в  рамките  на  „Пловдив  –  европейска 
столица на културата“. 

Повече информация: https://trubadurs.com/

 

 

http://www.tsotsorkov.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3A2019-01-31-19-59-31&lang=bg
https://trubadurs.com/2019/02/11/konkurs-agop-melkonyan-2019/
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XLVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕБЮТНА ЛИТЕРАТУРА „ЮЖНА 

ПРОЛЕТ” (17 – 19 АПРИЛ 2019 Г.) 

Краен срок: 31 март 2019  

За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори 
до 40‐годишна възраст в следните жанрове: 

‐ Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга; 

‐ Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга; 

‐ Литературна критика и литературна история – издадена книга; 

‐ Детска литература – издадена книга; 

‐ Филмов сценарий и 

‐ Драматургия. 

Община  Хасково  присъжда  във  всеки  от  шестте  жанра  награда  „Лауреат“  с 
бронзова  статуетка  „Пегас“  и  парично  възнаграждение  в  размер  на  1000  лв. 
Връчва  се и награда на името на първия български  книгоиздател  „Александър 
Паскалев“ в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и 
изкуството.  

Ще бъдат присъдени и допълнителни награди. 

Книгите,  киносценариите  и  пиесите  за  конкурса  следва  да  са  издадени  в 
периода  от  01.01.2018  год.  до  31.03.2019  г.  включително.  Те  трябва  да  се 
представят в пет екземпляра, които не се връщат обратно. 

Повече информация: https://www.haskovo.bg

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ 

Краен срок: 31 март 2019 г. 

Основната  цел  на  конкурса  е  да  се  открият  и  развият  млади  литературни 
дарования. 

В  него могат  да  участват юноши  и  девойки между  14  и  19  години  в  следните 
направления: 

‐ Поезия – стиховторение (до 5 броя) и 

‐ Проза – разказ (до 3 броя) 

Класираните кандидати между 14 и 18  години на първо, второ и трето място в 
конкурса за съответната година, имат право да кандидатсват за стипендия. 

Повече информация: http://ruo‐sofia‐grad.com

https://www.haskovo.bg/
http://ruo-sofia-grad.com/
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КОНКУРС ЗА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТЕРЕННИ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

Организатор е Министерството на културата. Право на финансова подкрепа имат 
културни,  научни  или  университетски  институции,  дейността,  на  които  е 
свързана  с  издирването,  проучването  и  опазването  на  археологическото 
културно наследство и с теренната консервация. 
Едно  заявление  от  кандидатстваща  институция  може  да  съдържа  един  или 
повече научни проекта. 
Кандидатства  се  за  конкретен  обект  на  територията  на  страната,  като 
предложеният  проект  може  да  включва  и  интердисциплинарни  проучвания. 
Обекти,  на  които  работят  няколко  екипа  в  различни  сектори,  могат  да 
кандидатстват  с  различни  проекти,  но  ще  се  стимулира  представяне  на  общи 
проекти  с  единна  научна  програма,  така  че  да  се  засили  координацията  и 
цялостното проучване и социализация на обекта. 
Повече информация: http://mc.government.bg/

ФОНДАЦИЯ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА XIII НАЦИОНАЛЕН 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ 

Краен срок: 20 април 2019 г.  
За  наградите  могат  да  кандидатстват  студенти  с  българско  гражданство, 
обучаващи се у нас и в чужбина. 
Участието в конкурса е с непубликувани разказ или стихотворение. 
Носителите на наградите се определят от специално жури. 
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/

VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА „ГОЛЯМАТА 

КЪЩА НА МЪДРИТЕ ХОРА” – АСЕНОВГРАД 2019 Г. 

Краен срок: 21 април 2019 г. 

Авторите могат  да  участват  с  кратки форми:  басни,  стихотворения,  фейлетони, 
миниатюри, епиграми и афоризми до една машинописна страница. 
Награден фонд: 

‐ Първа награда – 500 лева; 
‐ Втора награда – 300 лева и 
‐ Трета награда – 100 лева 

Повече информация: https://www.asenovgrad.bg/

http://mc.government.bg/newsn.php?n=6686&i=1
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/fondaciya_sv_kliment_ohridski_obyavyava_trinadeseti_nacionalen_literaturen_konkurs_za_stihotvorenie_i_razkaz
https://www.asenovgrad.bg/bg
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XV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2019” НА ТЕМА: 
„ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ” 

Краен срок: 17 май 2019 г.  

Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България. 
Участници  могат  да  бъдат  ученици  в  средни  училища,  без  ограничения  на 
специалността;  студенти  /бакалавър,  магистър/,  докторанти  и  асистенти  в 
български  и  европейски  университети,  млади  предприемачи  до  29  годишна 
възраст. 

‐ Всеки автор може да участва индивидуално или в екип с една разработка; 
‐ Докладите трябва да бъдат написани на български език; 
‐ Пълният  текст  на  разработката  следва  да  бъде  до  10  стандартни 

номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; 
‐ В текста да не се посочва името на автора. 

Награди по конкурса: 
‐ участниците  заели  първо,  второ  и  трето  място  в  четирите  категории  

получават парична награда; 
‐ носителите  на  специална  награда  получават  предметна  или  парична 

награда  от  отделни  фирми  и  организации,  съобразно  връзката  на 
разработката с техния предмет на дейност; 

‐ заелите  призовите  първо,  второ  и  трето  място,  и  специална  награда  от 
всяка категория участници получават грамота; 

‐ на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро 
представяне в конкурса. 

Повече информация: https://bgeconomist.bg/

XIII ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „БИНЬО 
ИВАНОВ“ 2019 

Краен срок: 25 април 2019 г. 

Целта  на  конкурса  е  да  продължи  ярката  литературна  традиция  на  гр. 
Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството 
на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град. 
Националният литературен конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, 
под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. 
За жури  се  канят  утвърдени имена  в  българската  литература,  а  координатор  е 
кюстендилският поет и писател – Благой Ранов. 

Право на участие имат български автори от страната и чужбина. 

Повече информация: http://nism.bg/

https://bgeconomist.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
http://nism.bg/bg/articles/view/1571.trinadesetoto-izdanie-na-nacionalniya-literaturen-konkurs-bino-ivanov-2019.html
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„ФЕСТИВАЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО” 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Общоруският  конкурс  с  международно  участие  „Фестивал  на  педагогическото 
майсторство” се провежда в рамките на Националния конкурс „Зелена планета – 
2019 г.“,  по  инициатива  на  общоруското  обществено  детскоекологично 
движение „Зелена планета“. 

Цели и задачи на конкурса: 

‐ признание на заслугите на педагозите и ръководители на образователни 
организаци,  с  принос  за  развитието  на  творческите  способности  при 
децата  и  формиране  у  тях  на  екологична  култура,  съхраняване  на 
околната среда, екологична просвета на населението; 

‐ широко  привличане  на  общественото  внимание  към  ефективни 
педагогически  технологии,  допринасящи  за  съхранение  на  културното 
разнообразие  и  формиране  на  екологична  култура  на  подрастващото 
поколение; 

‐ обмяна и разпространение на педагогически опит. 

В  конкурса  могат  да  участват  педагози  и  ръководители  на  образователни 
организации, подготвили лауреати в националния и общоруския международен 
детски екологически форум „Зеленапланета”. 

Повече информация: http://www.sbubg.info

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: текущ 

ВАЖНО:  За  да  бъде  разгледано  от  ВНЕК  и  ИС  на  ФНИ  и  да  бъде  подписан 
договор  за  финансиране  достатъчно  време  преди  провеждане  на  форума, 
препоръчително е проектното предложение да бъде подадено до: 

‐ 1‐ви ноември на предходната  година –  за международни форуми,  които 
се провеждат от 1‐ви януари до 31‐ви юли на следващата година. 

‐ 1‐ви  юни  на  настоящата  година  –  за  международни  форуми,  които  се 
провеждат от 1‐ви юли до 31‐ви декември на настоящата година. 

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 

http://www.sbubg.info/
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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.  

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/

 

https://www.fni.bg/?q=node/527
http://radostinakonstantinova.org/884/fondatsiya-radostina-konstantinova-obyavyava-postoyanen-konkurs-za-grantove-za-razsledvane/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МОЯТА СТРАНА, НАШИЯТ СВЯТ ПРЕЗ 2030 Г.” 

Краен срок: 15 март 2019 г. 

В конкурса за есе могат да участват лица до 27 години от страните на Съвета на 
Европа и страните от ОНД. 

Есето трябва да бъде от 5000 думи на английски език ( изпраща се онлайн). 

Наградата  е  пълна  стипендия  (до  3000  евро)  за  лятно  училище  по  избор  на 
победителя. 

Повече информация: https://doc‐research.org/

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 
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; 

https://doc-research.org/essay-contest/
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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 евро.  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 евро. 

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

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 ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Краен срок: 21 март 2019 г. 

Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални 
продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни 
идеи. 

Проектно  предложение  може  да  бъде  подадено  от  всяка  организация, 
установена  в  програмна  държава.  Проектното  предложение  се  подава  към 
Националната  агенция  на  страната,  в  която  е  установена  кандидатстващата 
организация. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.454.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:454:TOC
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В проекта може да участва всяка публична или частна организация, установена в 
програмна или партнираща държава. 

В зависимост от целите на проекта, Стратегическите партньорства в сферата на 
висшето образование следва да включват най‐подходящия и разнообразен кръг 
от  партньорски  организации,  с  цел  да  се  възползват  от  различните  профили, 
опит  и  експертни  познания,  и  да  произведат  висококачествени  проектни 
резултати/продукти, релевантни на темите на целевите групи и приоритетите в 
този сектор. 

Стратегическите партньорства могат да бъдат с продължителност между 24 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 ОБРАЗОВАНИЕ 

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/

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/01/2019-Call-KA203.pdf
http://hrdc.bg/
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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 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); 

‐ 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/

 

 

http://hrdc.bg/
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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); 

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

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/

 

 

http://hrdc.bg/
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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 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.  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 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (EACEA/02/2019). 
ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „ЕРАЗЪМ+” ЗА ПЕРИОДА  
2014—2020 Г. 

Краен срок: 29 март 2019 г. 

Хартата  за  висше  образование  „Еразъм“  предоставя  общата  рамка  за  качество 
във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които 
могат да бъдат провеждани от дадено висше висше училище.  Удостояването с 
Харта  е  предварително  условие  за  всички  висши  училища,  намиращи  се  в 
посочените  по‐долу  държави  и  желаещи  да  кандидатстват  и  участват  в 
мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации 
и добри практики в рамките на програмата. 
Допустими кандидати 
Висшите  училища,  установени  в  една  от  следните  държави,  имат  право  да 
кандидатстват за Харта „Еразъм“: 

‐ държавите членки на Европейския съюз; 
‐ държавите от ЕАСТ‐ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и 
‐ държавите  кандидатки  за  членство  в  ЕС  (Сърбия,  Бивша  югославска 

република Македония и Турция). 

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

http://hrdc.bg/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.039.01.0018.01.BUL&toc=OJ:C:2019:039:TOC
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МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ 
НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД” 

Краен срок: 31 март 2019 г. 

Основната  цел  на  форума  е  популяризиране  и  утвърждаване  на  културно‐
историческото  наследство  на  България  и  приносът  ни  към  развитието  на 
европейската и световна култура. 

Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от български училища от 
страната и чужбина, както и от небългарски училища от България и чужбина, от 6 
до 19 год. 

Участва се с авторски:  
‐ есе и/или стихотворение: Всеки участник може да участва с до две творби 

по избор;  
‐ художествени  творби – живопис,  графика/рисунка,  скулптура,  приложно‐

декоративни творби и проекти. 

Повече информация: https://velikipreslav.bg/

КОНКУРС „МОЯТА ТЕЗА В 180 СЕКУНДИ” 

Краен срок: 1 април 2019 г. 

Университетската  агенция  на  Франкофонията,  в  партньорство  с  Френския 
институт организират второто българско издание на конкурса „Моята теза в 180 
секунди“. Той има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през 
изминалата  академична  година  докторанти,  да  представят  пред  разнородна 
публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва, 
в рамките на  три минути, да направи ясно,  сбито и същевременно убедително 
изложение на френски език на проблемите, по които работи. 

Конкурсът „Моята теза в 180 секунди“ е вдъхновен от състезанието Three Minute 
Thesis (3MTMC), което е организирано за първи път през 2008 г. в Университета 
Куинсленд,  Австралия.  През  2012  г.  той  навлиза  във  франкофонското 
пространство, като през 2018 г. има издания в 18 държави. 

Победителят  в  националния  финал  представя  България  на  международния 
конкурс,  който  тази  година ще се проведе в края на  септември в  столицата на 
Сенегал,  Дакар.  На  победителя  ще  бъде  осигурен  професионален  коачинг  и 
допълнителна  езикова  подготовка  преди  явяването  на  финала.  Ще  бъдат 
раздадени награди за второ и трето място, както и награда на публиката. 

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

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-these-180-secondes-edition-2019-bulgarie/
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КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „БЛОКЧЕЙН ЗА СОЦИАЛНО БЛАГО” 

Краен срок: 2 април 2019 г. 

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/

EIBURS: БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ТЕМА „ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И УПРАВЛЕНСКИ 
КРИТЕРИИ В КРЕДИТНИЯ АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ” 

Краен срок: 15 април 2019 г. 

Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за 
спонсорство по линия на EIBURS по Програмата за знания. 

EIBURS  осигурява  безвъзмездна  помощ  за  университетски  катедри  или 
изследователски  центрове,  свързани  с  университети  от  ЕС,  страни  кандидатки 
или  потенциални  страни  кандидатки,  които  провеждат  изследвания  от  особен 
интерес за банката. Финансовата помощ по EIBURS, достигаща до 100 000 евро 
годишно  за  период  от  три  години,  се  присъжда  на  конкурсно  начало  на 
заинтересовани  университетски  катедри  или  изследователски  центрове,  които 
имат признат опит в избраната област. Печелившите предложения предвиждат 
постигане  на  разнообразни  крайни  резултати,  които  са  предмет  на  договорно 
споразумение с Европейска инвестиционна банка. 

Целта  на  изследването  е  да  се  разработи  методология  със  солидна  научна 
обосновка  за  включване  на  екологични,  социални  и  управленски  критерии  в 
кредитния анализ и рейтинг. 

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

АРТ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ „НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ” 

Краен срок: 22 април 2019 г. 

Конкурсът се организира от Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation  за седма 
поредна година. 

Темата на 2019 г. е: „Океан за всички: без бариери, без граници“. 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.057.01.0024.01.BUL&toc=OJ:C:2019:057:TOC
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Състезанието  ангажира  учениците  да  популяризират  необходимостта  от 
запазване, защита и възстановяване на световните океани и водни ресурси. 

Конкурсът е отворен за всички ученици на възраст 11 – 19 години, разделени в 
две възрастови категории: 11 – 14 години и 15 – 19 години. 

Награди: 1‐во място: 500 USD; 2‐ро място: 350 USD; 3‐то място: 200 USD. 

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

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКА СОЛИДАРНОСТ НА ФОНДАЦИЯ VEOLIA 

Краен срок: 30 април 2019 г. 

Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от 
цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие. Наградата 
има  за  цел  да  подкрепя  студенти,  които  активно  участват  в  граждански  и 
солидарни проекти. 

Инициативите, с които може да се кандатства, трябва да се съсредоточат върху 
международната  помощ  за  развитие,  насърчаването  на  социалните  връзки  и 
преминаването към заетост или опазването на околната среда и биологичното 
разнообразие – трите области, в които работи Фондация Veolia. 

Трите най‐добри проекта ще си поделят грант от 15 000 евро. 

Повече информация: https://www.fondation.veolia.com/

VІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ НА ECGBL 
(ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИГРИ) 
2019 

Краен срок: 6 май 2019 г. 

Целта на конкурса е да се предостави възможност на дизайнерите и създателите 
на образователни игри да участват и да демонстрират уменията си. 
Приемат се разработки на игри както в цифров, така и в нецифров формат. 
Очаква  се  игрите  да  постигат  образователна  цел.  Авторите  трябва  да  обяснят 
техния  дизайн  и  процес  на  оценяване,  защо  е  иновативен  (самата  игра  или 
образователната му среда), колко ангажираща е играта и как са постигнали (ще 
постигнат)  въздействието,  което  търсят.  Играта  трябва  да  ангажира  играча  в 
продължение на поне 10 минути. 
Състезанието ще бъде разделено на две секции: 

‐ за напълно разработени игри и 
‐ за игри в развитие. 

Повече информация: https://www.academic‐conferences.org/

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/
https://www.fondation.veolia.com/en/how-participate
https://www.academic-conferences.org/conferences/ecgbl/ecgbl-international-educational-games-competition/
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VІ 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 „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“. 

Конкурсът 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/

 

 

 

 

 

 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=1&lang=bg
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V ОБЩОРУСКИ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА УЧЕЩИ СЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩОТО, ПРОФЕСИОНАЛНОТО И 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ „ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 
МЛАДИТЕ ХОРА – 2019” 

Краен срок: 17 май 2019 г. 
Петият общоруски конкурс с международно участие „Зелените технологии през 
погледа  на  младите  хора  –  2019“  се  провежда  в  рамките  на  Националния 
конкурс „Зелена планета 2019 г.“, етап от общоруския детски екологичен форум 
„Зелена  планета“,  подкрепен  от  държавни,  обществени,  научни  и  културни 
организации в Русия. 
В  конкурса  могат  да  участват  учещи  се  от  различни  възрастови  групи:  от 
средните  общообразователни  и  професионални  училища,  а  също  така  и 
студенти от висшите училища. 
Заявки и тезиси се приемат по следните направления: 

− „Зелени технологии чрез призмата на екологичния мониторинг“ и; 
− „Печатни и видео материали за зелени технологии“. 

Повече информация: http://www.sbubg.info/

MЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН, ЗА СТУДЕНТИ – АРХИТЕКТИ 

Краен срок: 31 май 2019 г. 

Организатор: Fentress Architects. 

Организацията  е  международно  призната  корпорация  в  областта  на 
проектирането  на  летища  и  авиационни  компоненти.  Ежегодният  конкурс 
провокира  студентите  по  специалност  архитектура  и  младите  архитекти  да 
представят „Летището на бъдещето“. 

Проектът  трябва  да  представи  сграда  на  летищен  терминал  през  2075  г. 
Участниците  трябва  да  се  стремят  да  подобрят  всяко  измерение  на  сградата. 
Темите,  което  трябва  да  залегнат  в  проектирането,  са  свързани  с  летищната 
архитектура и бъдещето на авиацията – мобилност, урбанизация, глобализация, 
технология,  гъвкавост,  сигурност,  осъществимост  на  проекта  и  сигурност  на 
пътниците през 2075 година. 

Проектите  трябва да са  съсредоточени върху едно от  следните летища, или на 
такива с подобни размери:  

‐ ATLANTA GA, US (ATL); 
‐ BEIJING, CN (PEK); 
‐ LONDON, GB (LHR); 
‐ CHICAGO IL, US (ORD); 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4311


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  3/2019 

стр.25

‐ TOKYO, JP (HND); 
‐ LOS ANGELES CA, US (LAX); 
‐ PARIS, FR (CDG); 
‐ DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW); 
‐ FRANKFURT, DE (FRA) и 
‐ HONG KONG, HK (HKG). 

Награди: 
‐ 1 място: 15,000 USD; 
‐ 2 място: 2,000 USD; 
‐ 3 място: 1,000 USD; 
‐ две награди PEOPLE's CHOICE AWARDS по 1,000 USD. 

Повече информация: https://fentressglobalchallenge.com/

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/

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/

https://fentressglobalchallenge.com/
http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=166
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО 

ОБЩЕСТВО, КАКТО И ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐
АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ. 

Краен срок: постоянен 

Посолството  на  САЩ  в  България  предлага  възможности  за  финансиране  (до 
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области. 
Програмите могат да включват, но не се ограничават до: 

‐ Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM); 
‐ Медийна грамотност и свобода; 
‐ Младежки нововъведения и лидерство; 
‐ Развитие на концепцията за Съединените щати; 
‐ Образование; 
‐ Изкуство и култура; 
‐ Гостуващи американски експерти и 
‐ Предприемачество. 

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/ 

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 г.; 
‐ доброволчески  партньорства  (специфични  споразумения  за  2019 г.  по 

линия на РСП за 2018—2020 г.) – краен срок 20 април 2019 г.; 
‐ доброволчески  екипи  във  високоприоритетни  области  –  краен  срок 

28 септември 2019 г.; 
‐ стажове и работни места – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г.; 

‐ проекти за солидарност – крайни срокове 30 април, 1 октомври 2019 г. 
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   евро  и  се  основава  на  годишната  работна  програма  за 
2019 г. на Европейския корпус за солидарност. 
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.BUL&toc=OJ:C:2018:444:TOC
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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+“ със съответните срокове: 

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. 

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. 

Ключова дейност 3: 
‐ Проекти за диалог на ЕС за младежта – 30 април 2019 г., 1 октомври 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/

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=BG
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

6‐МЕСЕЧНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НАТО 

Краен срок: различен за различните действия 

Програмата включва два типа стажове: 

‐  финансирани  от  НАТО  (NATO‐funded).  Кандидатства  се  онлайн. 
Платформата  за  кандидатстване  се  отваря  в  началото  на  всяка  календарна 
година.  Проверката  и  оценката  на  подадените  заявления  се  извършва  през 
май/юни. За 2019 г. срокът е 17 март 2019 г. 

‐  финансирани  с  дарение  (GRANT‐funded).  Кандидатства  се 
целогодишно.  Подходяща  е  за  кандидати,  които  се  финансирани  от 
университет, държавна институция или официална програма (като „Erasmus+“).  

Подходящи  кандидати  са  студенти  от  следните  специалности:  политология; 
международни  отношения  и  изучаващите  дисциплини,  свързани  със 
сигурността;  икономика,  финанси;  човешки  ресурси,  информационни 
технологии, уеб или графичен дизайн. 

Кандидатите трябва да са студенти, навършили 21 г. или да са лица, завършили 
наскоро висшето си образование (преди 12 месеца). 

Повече информация: https://www.nato.int/

СТИПЕНДИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ЗА 2019 Г., ФИНАНСИРАНИ 
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ (AUF) 

Краен срок: 10 март 2019 г. 

Стажът е с продължителност между 1 и 3 месеца, провежда се на френски език, 
в  периода  между  април  –  декември  2019  г.  Не  се  допускат  първокурсници. 
Стажът трябва да бъде записан в учебната програма на кандидата. 

Кандидатстването се извършва онлайн. 

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

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/
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ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА DGIST СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКА И ДОКТОРСКА СТЕПЕН 

ПРЕЗ 2019 Г. 

Краен срок: 25 март – 19 април 2019 г. 

Daegu  Gyeongbuk  Institute  of  Science  and  Technology  (DGIST),  Корея,  обявява 
прием  на  кандидатури  за  пълни  стипендии  за  обучение  на  чуждестранни 
студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г. 

DGIST e университет, основан от корейското правителство през 2004 г., който се 
превръща в един от водещите институти в областта на науката и технологиите в 
Корея.  DGIST  е  спечелил  своето  място  в  конкурентната  образователна  сфера 
чрез изграждането на високотехнологични съоръжения в университета. 

Повече информация: https://www.mon.bg/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА 

„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ“ И ЗА МОБИЛНОСТ В 

РАМКИТЕ НА ПОСТДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ 

Краен срок: 1 април 2019 г.  

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой 
на докторанти и млади учени от всички области на знанието, с цел стимулиране 
на  тяхната  мобилност.  Стипендиите  позволяват  престой  до  3  месеца  в 
лаборатория  или  научен  екип  във  Франция.  Приоритетни  са  кандидатури  в 
рамките на вече съществуващи партньорства.. 

Стипендиите  за  мобилност  на  постдокторанти  във  всички  научни  области 
позволяват на изследователите престой в университет, в научноизследователски 
център  или  лаборатория  във  Франция.  Кандидатури  в  рамките  на  вече 
съществуващи партньорства са приоритетни. 

Повече информация: http://institutfrancais.bg/

https://www.mon.bg/bg/100560
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
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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/

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ И СТАЖ В УЧИЛИЩЕ, ЗА СТУДЕНТИ ИЛИ 
ДОКТОРАНТИ, ИЗУЧАВАЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ 

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

Краен срок: 17 март 2019 г.  

Конкурсът  е  организиран  от  PwS  (ПрайсуотърхаусКупърс)  България  ЕООД  във 
връзка с кампанията „Най‐важният урок. Послание към бъдещите ми ученици.“ 

Кампанията ще подкрепи 11 български студенти и докторанти. Конкурсът е  под 
патронажа на Президента на Република България Румен Радев и с подкрепата на 
Министерството на образованието и науката. Изисквания към кандидатите: 

‐ да  са  студенти  (за  придобиване  на  образователно‐квалификационна 
степен  „професионален  бакалавър  по…“,  „бакалавър“  или  „магистър“), 
обучаващи  се  в  специалност  от  професионални  направления 
„Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на 
образованието“  или  в  програма  за  придобиване  на  педагогическа 
правоспособност; или 

‐ докторанти  в  програма  от  професионални  направления  „Педагогика“, 
„Педагогика  на  обучението  по…“,  „Теория  и  управление  на 
образованието”; или 

‐ лица, обучаващи се за придобиване на педагогическа правоспособност. 

 

https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/konkurs-za-godishna-stipendiya-na-imeto-na-prof-krastyo-petkov-%E2%80%93-2019-godina
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Участниците следва да изпратят: 

‐ Есе на тема „Най‐важният урок. Послание към бъдещите ми ученици“ и  
‐ Актуална автобиография. 

Подборът  на  изпратените  есета  и  интервюта  с  подбраните  кандидати  ще  се 
осъществят в периода от 18 март 2019 до 5 април 2019 г. 

Повече информация: https://www.pwc.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 
придобиването  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: 

Програмата цели да привлече компании (от МСП до големи предприятия), 
които  имат  капацитет  да  обучават  студенти  в  реална  работна  среда,  но  нямат 
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/

КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“ И 
„ХЮБЪРТ ХЪМФРИ“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020 – 2021 Г. 

Краен срок: 25 април 2019 г. 

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. 

https://www.pwc.bg/lesson
http://youthub.bg/2018/11/3-mesechna-stazhantska-programa-v-nyu-boyana-film-studios/
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Стипендиите  „Фулбрайт“  за  магистърски  и  докторски  програми  дават 
възможност  на  кандидати  да  се  обучават  в  престижни  университети  в  САЩ. 
Предоставят се между 6 и 8 стипендии годишно. 

Стипендията  „Хюбърт  Х.  Хъмфри“  се  отпуска  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/

НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В 

НАУКАТА“ – БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: 31 март 2019 г. 

Националната  стипендиантска  програма  „За  жените  в  науката“  в  България  е 
създадена  в  рамките  на  международното  партньорство  между  L'ORÉAL  и 
ЮНЕСКО.  Стипендиите  се  връчват  в  рамките  на  това  партньорство  от  L'ORÉAL 
България  с  подкрепата  на  Националната  комисия  за  ЮНЕСКО  в  България  и 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

‐ Tри  годишни  национални  стипендии  се  връчват  на  жени  учени  от 
България за реализиране на значителни научни изследвания в областта на 
естествените науки в България. 

‐ Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по 
курса  на  БНБ  към  деня  на  изплащането,  и  е  предназначена  за  научни 
изследвания в България. 

‐ Стипендиите се връчват на жени,  записани или завършили докторантска 
степен. 

‐ Стипендиите се връчват на учени до 35‐годишна възраст. Кандидатури на 
лица, родени преди 1 януари 1983 г,. няма да бъдат разглеждани. 

‐ Кандидатите трябва да са български граждани. 

Кандидатурите  трябва  да  се  представят  чрез  официалната  онлайн  форма  за 
кандидатстване  или  чрез  формуляр,  получен  в  сградата  на  Националната 
комисия  за ЮНЕСКО  в  България  на  адрес:  ул.  „Александър Жендов“  2,  София 
1113. 

Повече информация: https://zajenitevnaukata.bg/

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
https://zajenitevnaukata.bg/apply.html
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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. 

Поканата  за  представяне  на  предложения  обхваща  следните  действия  на 
Европейския корпус за солидарност: 

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  –  раен  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 училище от Япония. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.BUL&toc=OJ:C:2018:444:TOC
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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  училища,  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 програмите. 

Повече информация: https://europa.eu/

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-mundus-joint-master-degrees-partnership-with-japan-2019_en
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ  

TEDXVITOSHA (9 МАРТ 2019 Г.) 

Място: Народен театър „Иван Вазов“, София, България 

Краен срок за заявяване на участие: не е посочен 

Такса правоучастие:   168 лв. (VIP билет) 
89 лв. (стандартен билет) 
69 лв. (хора в неравностойно положение) 

TED е неправителствена организация, посветена на „идеите, които си струва да 
бъдат споделяни“. Тя се насочва къмподкрепа на идеите, които променят света. 
на TED конференциите се канят водещи световни мислители и професионалисти 
да изнесат  лекция  в рамките на 18 минути или по‐малко.  Повечето от  техните 
презентации са достъпни безплатно на https://www.ted.com/#/. Сред лекторите 
на TED  са били Бил  Гейтс,  Ал  Гор, Джейн  Гудал,  Елизабет  Гилбърт,  сър Ричард 
Брансън,  Нандан  Нилекани,  Филип  Старк,  Нгози  Оконджо‐Ивеала,  Исабел 
Алиенде,  Даниел  Канеман и  десетки други.  Програмата TED Fellows  помага  на 
променящите света иноватори да станат част от TED общността и да разширяват 
въздействието на своите проекти и дейности. Чрез TEDx отделни личности или 
групи  по  цял  свят  получават  вдъхновение  да  създават  местни,  самостоятелно 
организирани събития. 

TEDxVitosha съчетава лектори и видеа на живо, за да запали искрата на вдъхно‐
вената дискусия и да стимулира създаването на условия за обмен на идеи. 

Повече информация: https://www.tedxvitosha.com/

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, 

https://www.tedxvitosha.com/
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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/

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.) и 

− Изкуството  и  хуманитаристиката  в  цифровата  епоха  (културология, 
творческо писане, история и др.). 

Повече информация: https://ics.events/

https://www.libruse.bg/view?name=%D0%98%D0%94%D0%95%D0%98,%20%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%98%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%A5%D0%9E%D0%94%20%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95&event=3208
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1080&zid=1&ret=nk
https://ics.events/submissions/
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ЮБИЛЕЙНА ХІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е‐
УПРАВЛЕНИЕ И Е‐КОМУНИКАЦИИ“ (13 – 17 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: Созопол, България 

Краен срок за заявяване на участие: 29 март 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма информация 

Основните тематични области на конференцията включват: е‐демократизация и 
управленски процеси; състояние и тенденции на е‐управлението; обучение по е‐
управление;  обучение  по  е‐управление;  е‐управление  в  публичната  и  бизнес 
сфера; е‐комуникации. 

Повече информация: https://tu‐sofia.bg/

ІV МЕЖДУНАРОДНА ПЕДАГОГИЧЕСКА И ЛИНГВИСТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE. FROM PRACTICE 
TO THEORY, FROM THEORY TO PRACTICE“ (17 – 18 ЮНИ 2019 Г.)  

Място: Университет на Крайова, Румъния 

Краен срок за заявяване на участие: 31 март 2019 г. 

Такса правоучастие:   95 евро 

Конференцията  е  посветена  на  образователната  роля  на  езика.  Очаква  се 
дискутирането  на  фундаментални  въпроси,  свързани  с  вярванията  за  езика, 
неговата активност, опит и матрици. Поканата е отворена към преподаватели и 
учени,  включително  учители  от  различни  националности,  педагози, 
психолингвисти,  социолингвисти,  теоретици на образованието,  антрополози на 
езика  и  всички  други  лица,  чиято  работа  комбинира  лингвистични  и 
образователни изследвания. 

Повече информация: http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/

https://tu-sofia.bg/conferences/136
http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/erl-conferences
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ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  
(30 – 31 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 

Краен срок за заявяване на участие: 5 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   от 25 до 65 лв.  

Организаторите приемат доклади в  научните направления: сигурност и отбрана; 
технически науки;  природоматематически науки; педагогически и хуманитарни 
науки; социални, стопански и правни науки. 

Повече информация: https://www.nvu.bg/

МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО‐ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ТЕМА „НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА” (10 МАЙ 2019 Г.)  

Място: Велико Търново, България 

Краен срок за заявяване на участие: 15 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   няма 

Предвидените за разглеждане тематични направления включват: нови модели в 
икономиката и управлението в туризма; туристически дестинации и ГИС; видове 
туризъм  и  тенденции  в  туристическото  търсене;  технологични  иновации  в 
туризма; сигурност, транспорт и екология; архитектура, урбанизация и туризъм. 

Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

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: 

https://www.nvu.bg/node/2214?fbclid
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1082&zid=11&ret=ev


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  3/2019 

стр.39

‐ Образователни политики и практики; 

‐ Традиции и предизвикателства в образованието; 

‐ Мащабни системи за оценяване (PISA, TALIS, PIACC и др.); 

‐ Икономически предизвикателства и тяхното отражение върху 
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 и 

‐ Образователно законодателство и др. 

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/

 

 

http://www.edusref.org/
http://www.conference-burgas.com/
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА“ В ЧЕСТ НА 35 ГОДИНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (18 – 20 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България 

Краен срок за заявяване на участие: 28 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   80/50 лв. (за български участници) 
50 евро (за чуждестранни участници) 

Научният  форум  се  организира  от  Педагогическия  факултет  на  ШУ  „Епископ 
Константин Преславски“. Предвидените  тематични направления  са:  педагогика 
и управление на образованието;  социална педагогика и специална педагогика; 
предучилищна  и  начална  училищна  педагогика;  технологично  обучение  и 
професионално  образование;  социални  дейности;  изобразително  изкуство; 
музика; физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА 35 ГОДИНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (18 – 20 ОКТОМВРИ 2019 Г.)  

Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България 

Краен срок за заявяване на участие: 28 април 2019 г. 

Такса правоучастие:   30 лв. (докторанти и студенти) 
20 евро (чуждестранни докторанти и студенти) 

Предвидено  е  работата  на  конференцията  да  протече  по  следните  тематични 
направления: педагогика и управление на образованието; социална педагогика 
и  специална  педагогика;  предучилищна  и  начална  училищна  педагогика; 
технологично  обучение  и  професионално  образование;  социални  дейности; 
изобразително изкуство; музика; физическо възпитание, спорт и рекреация. 

Повече информация: http://shu.bg/

http://shu.bg/conferences/nauchna-konferenciya-savremenniyat-diskurs-2019
http://shu.bg/conferences/doktorantska-konferenciya-2019
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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 и 

‐ 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/

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА 2019 

Дата: 9‐12 май 2019 г. 

Локация: София Тех Парк 

За осми пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал 
на  науката,  който  ще  се  проведе  от  9  до  12  май  2019  година.  Фестивалът  се 
провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част 
от Календара на културните събития на Столична община. 

Една от  главните цели на Фестивала е да  се представят по впечатляващ начин 
българската наука, българските учени и техните постижения. Организаторите се 

http://infolog.wdib.uw.edu.pl/?lang=en
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стремят  да  представят  пред  аудитория  от  неспециалисти  теми  от  областта  на 
точните и природните науки  (математика, физика,  химия, биология, медицина, 
науки  за  Земята,  инженерни  науки,  техника  и  технологии)  и  да  популяризират 
научно съдържание на достъпен език пред широката публика. 

Повече информация: https://www.britishcouncil.bg/

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: 

‐ критични изследвания в сферата на културата; 
‐ проучвания в сферата на комуникациите и лингвистиката; 
‐ литературна хуманитаристика; 
‐ граждански, политически и общностни изследвания и 
‐ 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 

https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/about
https://thehumanities.com/2019-conference/call-for-papers
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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/

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/

https://booksandpublishing.com/2019-conference/call-for-papers
http://h-museum-gabrovo.bg/
http://www.ongal.net/
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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/

https://www.worcester.edu/currents/
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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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