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Кабинетът
по химия
Кабинетът
по химия
Кабинетът
по химия

Кабинетът по химия
задължително тряб-
ва да бъде оборуд-

ванскамина.Печкатаеот
специалностъкло,задасе
вижда от всички ученици.
Повдигнатаенаплот.Из-
общонеприличанаками-
ните по вилите вБоровец
или Пампорово. В нея
учениците правят опити.
Газовете се извеждат
през комин, а урокът ста-
ва цветен и интересен.
Всъщноствсичкикабине-
типоприроднитепредме-
ти трябва да бъдат спе-
циално оборудвани с най-
различни апарати. Имен-
нозадабъдатуроцитеин-
тересни и да увличат
учениците.
Това е записано в

проектонаредба за физи-
ческата среда и информа-
ционното и библиотечно-
то осигуряване на учили-
щата и детските градини.
Иепоследният документ,
който трябва да бъде
приетспоредновияЗакон
запредучилищнотоиучи-
лищното образование.
“Наредбата се изготвя

най-трудно, защото тряб-
ва да съчетае съществу-
ващиясграденфондсоно-
ва, което тепърва се
строи.Самият документ е
композиран много добре.
Отговаря на всички све-
товни и европейски стан-
дарти за учебни заведе-
ния. Отговаря на всички
хигиенни, здравни, безо-
пасни условия на обуче-
ние.

Проблемът е
липсата на пари”,

коментират училищни
директори, които под-
крепят изцяло постанов-
ките в документа, но и са
категорични, че нововъ-
ведениятатрябвадасена-
правят с пари, планирани
в държавния бюджет.
Сградите на училищата

са строени преди 50-100
години. Тогава са проек-
тирани по начин, разли-
чен от това, което в мо-
мента се прави в европей-
ския свят. В наредбата се
прави опит да се покаже
как би трябвало да из-
глежда училище, привле-
кателно за учениците,
удобно и комфортно за
учителите.
В тази среда има про-

странства за игра, за от-
дих. Кабинети по предме-
ти, психолози, медицин-
ски учители, ресурсни

вече с камина за
опити, пази децата

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

Чиновете до 4-и клас
единични, всяко училище

ще има съблекални
и физкултурен салон

учители. Направен е съ-
вършен опит. Добре е, че
няма срокове докога на-
редбата трябва да бъде
приложена. За да бъдат
адаптирани настоящите
сгради към нова евро-
пейска среда, са необхо-
дими средства и време.
В документа е разписа-

но във всяко училище да
има физкултурен салон
със съблекални.
Чиновете трябва да са

наредени по раздвижен
начин, не както сега един
зад друг. Възможни са
различни варианти - в
кръг, в

Г-образна или
П-образна форма
Дъската не трябва да

бъде непременно поста-
вена отпред. Добре е съ-
що старите дъски да се
заменят с електронни.
Чиновете на ученици-

теот1-идо4-икластряб-
вадабъдатединични, не-
що, което вече е напра-
вено в много училища.
Според европейските
стандарти всеки ученик
се чувства по-комфорт-
но, когато е сам на чин.
Двоен чин в момента
струва 90-95 лв., а едини-
чен - около 70 лв. Пак са
необходими средства чи-
новете да се обновят,
обясниха директори.
Откакто съществуват

делегираните бюджети,
се отделят

25 лв. на
ученик годишно

за поддържане на мате-
риалната база. С тези па-
ри не може да се удовле-
творят новите стандар-
ти.
Директорите са довол-

ни,чевдокументаезапи-
сано освен директорите
ангажимент към под-
държането на материал-
ната база трябва да имат
и общинските админи-
страции.
Според директорите

трябва да има гратисен
период, за дамогат да от-
говорят на изискванията
на наредбата, както и да
няма санкции.Всяко училище трябва да има физкултурен салон.

В 119-о
училище в

кабинета
по химия

си имат
камина

от 2013 г.
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Повече въпроси в те-
стовете от нацио-
налните външни

оценяванияв4-и, 7-иклас
и на матурите да отсяват
мислещите ученици и
техните умения, а не да се
възпроизвеждат знания
на принципа на тотото.
За това настояват ди-

ректори на училища,
които предлагат сериоз-
на промяна в изпитите.
Много често на въпро-

си, в които учениците
трябвадапосочатединот
4 възможни отговора,
просто налучкват. Спо-
ред директорите е нео-
бходимосъщодаможеда
се оцени изказът, стилът
на ученика и справянето
му с поставени задачи.
“Когато на изхода се

знае, че изпитътще бъде
насочен към измерване
на практическите въз-
можности, съвсем есте-
ственое,чеподготовката
наученицитеиучителите
щебъденасоченакъмто-
зи тип задачи”, коменти-
раДиянСтаматов,дирек-
торнастоличнотосредно
училище “Акад. Михаил
Арнаудов”. Той е и шеф
на Съюза на работодате-
лите в системата на прос-
ветата. Според него 1-2
въпроса в 4-и клас напри-
мер биха могли да бъдат
тестови, но акцентът да е
върху този тип въпроси,
които оценяват мислене-
то. Аналогичен бил и
първият модул на дър-
жавния зрелостен изпит.

Директори искат повече
въпроси в миниматурите -
да отсяват мислещите ученици
ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА а и изпитътще е по-заба-

вен. Сега изпитните ва-
рианти са на черно-бели
разпечатки.
Имало и идея изпитите

да не бъдат по четирите
предмета - български
език, математика, чове-
кът и природата и чове-
кът и обществото, а

да бъдат
обединени в един
комплексен
изпит
Не на последно място

важно е и изпитите да
не са в средата на май, а
в последната седмица
от втория учебен срок.
От догодина 4-класни-
ците ще приключват на
15 юни. Те ще учат по
нови учебни програми
и новите учебници. Те
са последният випуск,
който ще учи по тях
след приемането на за-
кона за предучилищно-
то и училищното обра-
зование.

� Голяма част
от тестовете
били на
принципа
на тотото
� Външното
оценяване в
4-и клас да
е цветно и
на компютър

Следващата учебна го-
динаще е първата, в коя-
то

ще се проведат
4 нови изпита
в 10-и клас

- по български език, ма-
тематика, чужд език и
гражданско образова-
ние. Учениците ще за-
вършат първи гимназиа-
лен етап. Тази и минала-

та година изпитите за 10-
класници бяха само за
дигитални компетентно-
сти.
И там не трябва да се

подхожда на историче-
ски принцип, а всичко
може да се направи в

реално време, твърди
Стаматов. Така нямало
да има проблем с изтича-
не на информация.
Сериозна промяна

трябва да има и в изпити-
теслед4-иклас,настоява
Стаматов. Те трябва за-

дължителнодасанаком-
пютър, защото във вся-
ко училище има Wi-Fi.
Задачите ще са с цветни
и подвижни фигури и
схема. Така уменията на
малките ученици ще бъ-
дат проверени по-лесно,

Директори настояват
за промяна във
форматите на изпитите.
СНИМКА: АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ





26
ЧЕТВЪРТЪК, 13 ЮНИ 2019 г.

Документи за класиране
в гимназия се подават
24 ч в денонощието

Резултатите от
изпитите след
7-и клас ще са
ясни до 27 юни

Подаването на заявле-
ния на участие в класира-
нето за гимназия може да
се случи през всяко елек-
тронно устройство с до-
стъпдоинтернет24часав
денонощието. Тази годи-
наподрежданетонажела-
ните паралелки ще е по
електронен начин.
Родителите могат да

подават документите
електронно от личния си
компютър вкъщи, от ра-
ботното симясто, както и
в училищата гнезда (Виж
в карето с определените
училищагнездавСофия).
В гнездото ще се въведат
на място. Ще се разпеча-
татиродителятщесераз-
пише.Изпитите са на 17 и
19 юни - по български
езикилитератураипома-
тематика.

Министър Красимир
Вълчев, заместничката
му Таня Михайлова и ек-
сперти представиха но-
востите в кандидатства-
нето след 7-и клас.

СНИМКА: ДЕСИ КУЛЕЛИЕВА

Квесторите в София за
двата изпита са 2400. 1400
са залите. Провеждането
е в 200 сгради. В страна
срещу преписвачи ще
бдят 16 000 квестори.
На27юнитрябвадабъ-

дат обявени резултатите.
Началотонапроцедурата
заподрежданетонажела-
нията е 3 юли.

Ваня Кастрева, шеф на Регионалното
управление на образованието в София:

Изпитите са в 2 части
- по 60 и 90 минути
Изпитите се провеж-

дат в училището, в
което се обучава уче-
никът. Началото на из-
питите е 9 ч, но учени-
ците трябва да са в
училищата не по-късно
от 8,30 ч, представяй-
ки на квесторите доку-
мент за самоличност.
Трябва да бъдат спо-
койни, за да покажат
най-доброто от себе си. Най-важното е ученици-
те да не закъсняват и да спазват инструктажа, да
носят черна химикалка.
По математика могат да ползват формулите,

черен молив, химикалка с черен цвят. За първа
година изпитните работи ще се оценяват в елек-
тронна среда и ще се сканират, затова е важно
да се пише с черна химикалка.
Учениците трябва да се явят със служебни бе-

лежки, получени от училище, на които се казва
на кое място ще държат изпитите. Тя ще служи и
след това за достъп до електронната система, в
която всеки ученик има свой индивидуален про-
фил, където ще проверява резултатите си и ще
подава заявления за участие в първи или трети
етап на класиране.
Националното външно оценяване протича в 2

части - първата е с продължителност 60 минути,
а втората - 90. Свитъкът ще съдържа идентифика-
ционна бланка с баркод на всяка страница.
Учениците могат да напускат изпитните зали

не по-рано от 60 мин след началото на изпита.
След това не могат да работят по първата част.
Тази година е важно родителите отрано да се

запознаят с електронната платформа, качена на
сайта. Могат да видят методическото помагало
за техните действия.

УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА В СОФИЯ

� В “Триадица” - Професионална гимназия по
текстил и моден дизайн
�В“Искър”-Професионалнагимназияпотранспорт
� В “Красна поляна” - 28-о училище
� В “Красно село” - 132-о училище
� В “Люлин” - 137-о училище
� В “Надежда” - 101-о училище
� В “Младост” - 144-о училище
� В “Подуяне” - 44-о училище
� В “Овча купел” - 88-о и 149-о училище
� В “Сердика” - 29-о училище ще приема заявле-

ния и на ученици от други региони
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114 са паралелките с
нови професии в гимна-
зиина27областинастра-
ната. Сред тях са “Систе-
менпрограмист”,“Авиа-
ционентехник”,“Техник
на транспортна техни-
ка”, “Техник растение-
въд” и др.
9 нови професии ще се

изучават в софийските
училища догодина - ня-
кои са нови за училище-
то, а други - за областта.
В Професионалната

гимназия по транспорт
“Макгахан” ще открият
“Експлоатация на авто-
мобилния транспорт”.
“Рекламна графика” е
нова в Професионална-
та гимназия по текстил и
моден дизайн. Нова за
училището е “Организа-
ция за обслужването в
хотелиерството” в Про-
фесионалната гимназия
по туризъм “АлекоКон-
стантинов”. Същото ва-
жи и за “Организация на
туризма и свободното
време” за 170-о СУ вНо-
ви Искър. “Технологи-
чен и микробиологичен
контрол в химични
производства” е нова в
Професионалната гим-
назия по екология и био-
технологии “Проф.
Асен Златаров”.
Нова професия за

областта е “Съдебна ад-
министрация” в Профе-
сионалната гимназия по
фризьорство и козмети-
ка. “Облекла по поръч-
ка” откриват в Профе-

Ще учат за
авиационен

техник
в гимназия

тор на металорежещи
машини”.ВБДЖсенуж-
даят от кадри, затова в
ПГ “Гоце Делчев” в
Пловдив ще се формира
дуална паралелка “Тех-
ник на железопътна тех-
ника,локомотивииваго-
ни”. За първи път в ПГ
“Пеньо Пенев” в града
на тепетата се открива
специалност “Пътен
строител”, а в професио-
налнатагимназияпохра-
нителни технологии -
“Биотехнология в био-
производствата”. В ПГ
по машиностроене в
Пловдив новият профил
е “Машинни системи с
централно-програмно
управление - машинен
техник”. От 15 септем-
ври вПГ“Ген. Владимир
Заимов” в Сопот ще има
паралелка “Техник на
прецизна техника”.

В София
новите

професии
ще са 9

сионалната гимназия по
облекло, а “Бутикови
облекла” - в Професио-
налната гимназия по
текстилни и кожени из-
делия. “Туристическа
анимация” ще има в 192-
о средно училище.
Седем нови професио-

нални паралелки ще се
открият в Пловдивска
област. В ПГ “Братя
Христо и Евлоги Геор-
гиеви” вКарловощеима
специалност “Технико-
енергийни съоръжения
и инсталации”, а в ПГ
“Христо Ботев” в Перу-
щица - “Машинен опера-

За следващата учебна
година в Пловдивско ще
има общо 141 професио-
нални паралелки.
9 нови специалности

щебъдатразкритивпро-
фесионалните гимназии
във Варна и областта.
“Спедиторлогист” ще
има в професионалната
морска гимназия. В ху-
манитарната гимназия
разкриват паралелка
“Съдебен служител”. В
ПГ в Суворово вече ще
се обучават ученици в
специалността “Техник
строителна техника”.
Деловодители и архиви-
сти ще учат в професио-
налната гимназия в село
Михалич. (24 часа)

1600 ученици обучени
дуално по ДОМИНО
за 4 години

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

32 училища са включе-
ни в дуално образование
за 4 години по българо-
швейцарския проект ДО-
МИНО (“Дуално образо-
вание за модерните из-
исквания и нужди на об-
ществото”). Това съобщи
шефката на проекта Петя
Евтимованаконференция-
та “Дуалното образование
- път на възможностите”.
1600 ученици участват

в проекта. Включени са
170 фирми, над 80% са
български.
Обучени са 120 учите-

ли и 200 наставници от
фирмите.
“Голям успех на проек-

та са законодателните
промени в Кодекса на
труда и в Закона за про-
фесионално образование
от края на 2018 г., които

превръщат дуалното обу-
чение в стабилна систе-
ма и част от българското
професионално обучение.
Като продължение на
ДОМИНО Министерство-
то на образованието и
науката предвижда
проекти по Оперативна
програма “Наука и обра-
зование за интелигентен
растеж” с 24,5 млн. лв. за
дуалното обучение, които
да започнат през новата
учебна година”, коменти-
ра Петя Евтимова.
Обучени са ученици

главно в техническите
професии от областта на
машиностроенето, елек-
тротехниката и автомоби-
лостроенето. В областта
на туризма са готвач и
ресторантьор. Голям ин-
терес имало към мебел-
ното производство.

Петя Евтимова
посреща министър
Красимир Вълчев

на конференцията.
СНИМКА:

ЙОРДАН СИМЕОНОВ
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От 17 юни приемат
документи за класиране

в Алма матер

джик, Перник, Плевен,
Пловдив, Петрич, Раз-
град, Русе, Сандански,
Силистра, Сливен, Смо-
лян, Стара Загора, Тър-
говище, Хасково, Шу-
мен и Ямбол. Крайният
срокзаподаваненадоку-
менти закласираневбю-
рата в страната е 28 юни
2019 г.
Софийският универси-

тет призовава всички
кандидат-студенти да из-
вършат своята регистра-
цияпонай-удобния за тях
от изброените начини в
рамкитенасрока17юни-
29 юни, за да могат да
участват в класирането
за учебната 2019/2020 г.
Първиятетапнакласи-

ранетощебъдеобявенна
9 юли, вторият – на 16
юли, а третият етап – на
23 юли.
Във връзка с влезлия

на 25 май 2018 г. в сила
Общ регламент за защи-
та на личните данни (Ре-
гламент (ЕС) 2016/679)
Софийският универси-
тет

прекрати
обявяването
на класирането
със списъци
на сградата

на Факултета по химия и
фармация. Кандидатите
се информират за класи-
рането в профила си в
електронизираната сис-
тема на Софийския уни-
верситет. (24 часа)

Кандидатите се
регистрират в

електронизираната
система

На 17 юни в 8,30 ч за-
почва приемът на
документи за кла-

сиране на кандидат-сту-
дентите за учебната
2019/2020 г. в СУ “Св.
Климент Охридски”.
Кандидат-студентите,

които желаят да учас-
тват в класирането,
трябва да се регистрират
на адрес
https://online.uni-sofia.bg
до 17,30 ч на 29 юни. При
регистрацията всеки
кандидат-студент създа-
ва свой профил, в който
освен личните данни
подрежда желания ред
на специалностите, в
които иска да бъде кла-
сиран. Кандидатите
трябва внимателно да
следват инструкциите на
електронния формуляр
в системата.
Кандидатите плащат

30 лв. такса
за участие в
класирането
Електронизираната

система за регистрация
предлагадвавариантана
валидиране на записа.
Първият дава възмож-

ност на кандидатите да
направят кандидатсту-
дентския си профил, ка-

тите попълват данните
си, задължителнокачват
сканирано изображение
на дипломата за средно
образование и заплащат
такса за участие в класи-
рането чрез системата,
която при потвърждава-
не на плащането генери-
ра входящ номер. В този
случай на кандидатите
несеналагадавалидират
записа в Ректората, а са-
ми разпечатват картон-
чето с получения входящ
номер.
За още по-голямо

улеснение на кандидат-
студентите от страната и
тази година Софийският
университет дава въз-
можност за прием на до-
кументивофиситепона-
биране на кандидат-сту-
денти в Благоевград,
Бургас, Варна, Видин,
Велико Търново, Враца,
Габрово, Гоце Делчев,
Добрич, Казанлък, Кър-
джали, Кюстендил, Ло-
веч, Монтана, Пазар-

СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

то отбележат, че ще из-
вършат плащане извън
системата - по банков
път или на каси в Ректо-
рата. В този случай сис-
темата генерира съоб-
щение, че в срока от 17
юни до 29 юни кандида-
тите или нотариално
упълномощен техен
представител трябва да

сеявятличновинформа-
ционния център в Ректо-
рата на СУ за валидира-
не на записа от служите-
лите на сектор “Прием
на студенти”. Необходи-
моедапредставяториги-
нал и ксерокопие на ди-
пломата за средно обра-
зование и квитанция за
платената такса. Кар-

тончето с входящия но-
мер кандидатът получа-
ва след валидиране на за-
писа от служителите на
университета.
Вторият вариант е ця-

лостна регистрация с
плащане на таксата он-
лайн чрез EasyPay или
Epay до генериране на
входящ номер. Кандида-

Американският универ-
ситет в България

(АУБ) обяви, че д-р Дей-
вид Еванс е назначен за
вр.и.д. президент, а д-р
Каролин Стефанко е но-
вият председател на на-
стоятелството на инсти-
туцията. Двете решения
са взети на редовната
среща на настоятелство-
то в Благоевград през
май. Д-р Еванс ще за-
почне работа на 24 юни.
Настоящият президент

на университета д-р Сти-
вън Съливан през април
обяви, че ще се завърне
към преподаването в АУБ
на пълен работен ден.
Д-р Каролин Стефанко

е президент на College
of Saint Rose (Олбъни,
Ню Йорк), където ръко-
води институцията в по-
стоянно променяща се
глобална среда, поста-

Американският с
нови началници

КАРОЛИН СТЕФАНКО ДЕЙВИД ЕВАНС

вяйки силен акцент вър-
ху успеха на студентите
и обслужването на град-
ската общност.
Д-р Дейвид Еванс зае-

ма длъжността прези-
дент на Southern

Vermont College от януа-
ри 2015 г. до май 2019 г.
Той е бил и вицепрези-
дент по академични въ-
проси и декан на препо-
давателите в Buena Vista
University (2008-2014).
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От 17 юни Техниче-
скиятуниверситет -
София, стартира

приема на документи за
редовните кандидатсту-
дентски изпити за учеб-
ната 2019/2020 г.
ТУ- София, е първото

и водещо висше учили-
ще в България в област-
та на техническите и
приложните науки с над
10000българскииблизо
1000 чуждестранни сту-
денти. В структурата си
има 14 факултета, 2 де-
партамента, 3 колежа и
други звена, в които се
обучават студенти и се
извършват научни из-
следвания. В рейтинго-
вата система на висшите
училища в България за
трета поредна година
той

заема първо
място в
професионалните
направления
“Машинно инженер-

ство”, “Електротехника,
електроника и автома-
тика”, “Комуникация и
компютърна техника”,
“Енергетика”, “Транс-
порт”, “Корабоплаване
и авиация” и “Общо ин-
женерство”. Институ-
ционалната акредитация
наТУ-София, е с оценка
9,56 -най-високата,полу-
чавана досега от висше
училище в България.
За да се задоволят по-

требноститенапазарана
труда, инженерните спе-
циалности са определе-
ни от МОН за приори-
тетни. Затова е увеличе-
на бройката за прием в
тези направления. Кан-
дидат-студентите могат
да избират измежду 31
бакалавърски специал-
ности, двеоткоито сано-
ви -

2 нови специалности
в Техническия

университет в София

предлага
обучение в 3
чуждоезикови
факултета,

където могат да се по-
лучат и дипломи на
партньорските универ-
ситети и организации
от Германия, Франция
и Великобритания.
ТУ - София, разпола-

га с много добра база
както за учебна и лабо-
раторна работа, така и
като условия за богат и
пълноценен социален
живот. В него могат да
се ползват 9 учебни
корпуса, най-модерна-
та университетска би-
блиотека, 10 блока сту-
дентски общежития, 2
студентски стола, спор-
тен комплекс с плувен
басейн с олимпийски
размери, зали за спорт
и тенис кортове, почив-
ни бази на море и пла-
нина.
С оценката по мате-

матика може да се кан-
дидатства за всички ба-
калавърски специално-
сти, с изключение на
“Инженерен дизайн”,
където има конкурсни
изпити по рисуване и по
композиция. За трите
чуждоезикови факул-
тета се изисква и ус-
пешно положен изпит
по немски, английски
или френски, матура
или сертификат за вла-
деене на съответния
език.

Общо 31 са
бакалавърските
специалности

“Топлинни и
хладилни
технологии
и системи” и
“Приложна
физика и
компютърно
моделиране”
Техническият уни-

верситет - София, пред-
лага образование с
европейски измерения.
Благодарение на дъл-
гогодишното сътруд-
ничество със сродни
университети от стра-
ните на Европейския
съюз в него се работи
по синхронизирани
учебни планове и про-
грами, а системата за
трансфер на кредити
позволява обучение и в
европейски универси-
тети през определен пе-
риод от следването при
пълно признаване на
изучаваните дисципли-
ни и положените изпи-
ти.

Техническият уни-
верситет - София, един-
ствен в страната

Соценкатапоматематикаможедасекандидатствазавсичкибакалавърскиспециал-
ности с изключение на “Инженерен дизайн”.

Варна посреща
изобретатели
по роботика

ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

Варна ще бъде домакин на най-голямото
научно-образователно събитие по роботика,

което ще се проведе на 15 юни. За събитието
в морската столица пристигат изобретатели и
инженери от цялата страна.
В рамките на цял ден Младежкият дом ще е

домакин на представянето на финалните
проекти на участниците в първото по рода си
иновационно обучение за професиите на бъде-
щето, които започнаха през февруари във Вар-
на.
Познато вече под името #МисияБъдеще, в

него ученици от 5-и до -и7 клас от Варна в
рамките на пет месеца се обучаваха на еле-
ментарна физика и химия, предприемачество,
програмиране, роботика и виртуална реалност.
Освен представянето на проектите от #Ми-

сияБъдеще в Младежкия дом ще се проведе и
регионално състезание по роботика, организи-
рано от “Робо Лига България”. Деца, младежи
и възрастни ще демонстрират възможностите
на техните роботи и ще се състезават в раз-
лични категории - минисумо, следене на ли-
ния, морски свободен стил, 3Д лабиринт.
В началото на новата учебна 2019/2020 г.

обученията под мотото #МисияБъдещe ще обх-
ванат още София, Велико Търново, Харманли,
Русе и Стара Загора.
Зад #МисияБъдеще стои Високотехнологич-

ният преакселератор за ученици (High Tech
Pre-Accelerator for students), който преди годи-
на беше единственият полуфиналист от Бълга-
рия на състезанието за социални иновации
към Европейската комисия EU Social
Innovation.
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Доброволци дават
уроци на 2500 земеделци
вкъщи или на работа

2000 нови
кредита ще
бъда отпус-
нати на
студенти и
докторанти.
СНИМКА:
ПИЕР ПЕТРОВ

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ниетосипрезцелиясижи-
вот - 12,1% срещу 10,1%.
Сред страните - членки

наЕС,процентътнахора-
та, които се учат през це-
лия си живот, е най-висок
в Швеция (29,2%), като
следнеясенареждатФин-
ландия(28,5%) и Дания
(23,5%). Най-малко пък
продължаватдаучатвРу-
мъния, България, Хърва-
тия, Словакия и Гърция.
Щесеотпуснат 2000но-

ви кредита на студенти и
докторанти до 135 000 000
лв. Ще се

дават и
стипендии на
1500 студенти,
докторанти и
специализанти
от държавните висши

училища и научни орга-
низации, съобщиха от
правителството.
Държавата гарантира

студентски кредити от
2010 г. Погасява и задъл-
женията на неизрядните
студенти, които не си по-
гасяват задълженията
къмбанките. СпоредЗа-
кона за кредитиране на
студенти и докторанти
държавата се ангажирав
няколко случая: при ра-
ждане или осиновяване
на второ или следващо
дете, при настъпване на
смърт на кредитополу-
чателя или при настъп-
ване на трайна нерабо-
тоспособност.
От 2010 г. до началото

на тази година са погасе-
ни 1090 заема, чийтообщ
размер на задължения-
та, платени от държава-
та, е 4 333 676 лв. Част от
тези суми са събрани, а
друга се издирва от
НАП.
Традиционно най-ви-

сокикредитисеотпускат
на студентите по “Меди-
цина”, “Дентална меди-
цина”, “Фармация”,
“Архитектура” и др.
Предвижда се

модернизиране
и изграждане на
бази на детски
градини,
кактоиподобряването

на достъпа до качестве-
ни предучилищни обра-
зователни дейности за
децата в неравностойно
положение.
За целта са осигурени

над 11,7 млн. лв. по евро-
програми и над 1,7 млн.
лв. - национално съфи-
нансиране.
С уроци на открито, в

музеи и галерии ще се
опитат да намалят дела
на преждевременно на-
пусналите училище. Та-
ка ще преодолеят про-
пуснатия материал.
“В областта на профе-

сионалнотообразование
и обучение основен фо-
кус ще бъде обучението
в реална работна среда”,
пише още в стратегията.
За целта ще има

80 паралелки
за дуално
обучение на
ученици
“Ще се търси повиша-

ване на привлекател-
носттамуизасилванеро-
лята на бизнеса в тази
форма на обучение”, пи-
ше още в плана.
Безработните ще бъ-

дат привлечени за чира-
куване или стажуване в
предприятия или вклю-
чени в курсове за придо-
биване на ключови ком-
петентности.
Междувременно от

агенцията по заетостта
ще включат и нови мер-
ки за справяне с безра-
ботицата. Така вече ще
се прави консултация и
менторство след започ-
ване на работа. Освен
това ще има и мобилно
бюро по труда, коетоще
работи в отдалечени ме-
ста из страната. Въвеж-
да се и семеен трудов
консултант.

До 135 млн. лева за кредити
на 2000 студенти и докторанти

Над 2500 земеделци,
възрастни и негра-
мотни ще бъдат

включени в програми, за
да учат. Това е една от
мерките в Националната
стратегия за учене през
целия живот за 2019 г.,
която правителството
прие в сряда.
За да се насърчи обра-

зованието на възрастни-
те, ще се ползват добро-
волци и различни кампа-
нии.
Образователното ми-

нистерство пък ще даде
паринанад600културни
и образователни проек-
та на читалища, музеи и
на библиотеки.
Предвидено е да се на-

прави подходяща среда
за учене през целия жи-
вот в образователните
институции, на работно-
то място, вкъщи и през
свободното време.
България е след по-

следните пет страни в
Европейския съюз по
брой възрастни хора,
които казват, че се
стремят да се учат през
целия си живот, сочи из-
следването на образова-
нието и обучението за
възрастни на Евростат
за 2018 г.
Само 2,5% от бълга-

рите са казали, че се ста-
раят да се образоват
през целия си живот.
Средното ниво за ЕС

през 2018 г. е било
11,1%,коетоес0,2%над
равнището през 2017 г.
Нивото расте всяка го-
дина от 2015 г. насам, ко-
гато е било 10,7%.
Проучването показва,

чесреднозаЕСженитеса
по-склонни от мъжете да
продължават образова-

Базата в Шумнатица

18 лв. на ден за
летен лагер с МОН
18лв. на ден излиза пълният пансион (нощувката,

закуската, обядът и вечерята) на летен лагер в
базите на Министерството на образованието и наука-
та. Те се стопанисват от държавното дружество “Уче-
нически отдих и спорт” ЕАД към МОН. Местата в тях
са 2016, като 2008 са по Черноморието.
Почивните бази са на атрактивни места край морето

и в планинските курорти. Има в Кранево, Обзор, Рав-
да, Сандански, Боровец и др.
Там почиват деца и ученици от детски градини и

училища, танцови и хорови ансамбли към различни
културни институции, детско-юношески спортни клубо-
ве по различни видове спорт. В базите се организират
и творчески лагери за деца и ученици, финансирани
от различни институции, деца от домове за деца, ли-
шени от родителски грижи и центрове за настаняване
от семеен тип.
Организацията на белите, зелените училища или ла-

гери на морето или планината се организират от учите-
лите в училищата, ръководителите на различните орга-
низации или придружителите (родителите на децата,
когато са семейно). Учителите или ръководителите на-
бират желаещите деца, подготвят и попълват набор от
документи за лагера, заплащат необходимите такси в
офисите на дружеството, след което получават наста-
нително писмо за съответния лагер. (24 часа)
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