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Уч е н е т о  с е 
с л у ч ва  п о 
всяко вре-
ме, на всяко 
място и през 
целия живот 

независимо от възрастта на 
човека“. Това заяви замест-
ник-министърът на обра-
зованието и науката Таня 
Михайлова при откриването 
на Националните дни за уче-
не през целия живот в Русе. 
Тя посочи, че ученето през 
целия живот изпълва със 
съдържание националните 
усилия за изграждане на 
по-силна, обединена и прос-
перираща Европа. Замест-
ник-министърът подчерта, 
че бързото разпростране-
ние на новите технологии 
и огромният недостиг на 
работници с необходимата 
квалификация показват, че 
обучаващите се възрастни 
са избрали верния път – 
на непрекъснатото усъвър-
шенстване, разширяване или 
надграждане на придобитите 
знания и умения.

По време на церемонията 

бяха връчени годишните наг-
ради за принос в развитието 
на сектора за учене на въз-
растни. Годишната награда 
„Посланик на ученето през 
целия живот“ получи  Янка 
Такева – председател на Син-
диката на българските учите-
ли. В категорията „Най-учещ 
регион“ бяха отличени три 
области – Силистра, Ямбол 
и Разград. 

Ученето на възрастни е 
сериозно застъпено в област 
Силистра, обяснява област-
ният координатор на Прог-
рамата за учене през целия 
живот Мая Григорова. Жела-
ещите могат да получат об-
разование в девет професио-
нални гимназии и три средни 
училища с професионални 
паралелки. Преди 8 години 
в Професионална земедел-
ска гимназия „Добруджа“ е 
разкрита експериментално 
задочна паралелка по про-
фесия „Техник на селскосто-
панска техника“. След това 
този пример е последван от 
останалите професионални 
гимназии. През 2017 г. в шест 
професионални гимназии в 
30 паралелки задочна фор-
ма на обучение се обучават 
около 740 възрастни лица за 
придобиване на средно обра-
зование, степен на професио-
нална квалификация, както 
и на правоспособности по 
професии. Заслугата за прив-
личане на възрастните е на 
училищата, които провеждат 

добра кампания, категорична 
е Григорова. Организация-
та на задочната форма се 
извършва от директорите. 
Обучението е в сесии с оп-
ределен брой учебни часове 
и изпити за годишни оценки. 
Организацията е максимал-
но ефективна и полезна за 
хората, които са се записали. 
Ако се налага, учителите 
пътуват до населените места 
и там провеждат обучението, 
вместо хората да пътуват до 
Силистра. Основната група 
възрастни обучаеми са лица 
между 30 – 40 години, пре-
димно жени, отпаднали нав-
ремето от образователната 
система.

Наградата за област Ямбол е 
заради най-много привлечени 
възрастни в курсовете за обу-
чение по проекта „Нов шанс 
за успех“, казва Стойко Стой-
ков – областен координатор. 
Ямбол е от малките области 
в България, а се оказва, че е 
на второ място в страната по 
брой включени възрастни в 
обучението. В първия етап, за-
почнал през март т.г., участват 
240 души. Те имат 600 часа, 
предвидени за обучение. Про-
центът на завършилите също е 

много висок. От записалите се 
в курсовете 240 на финалните 
тестове се явяват 210 души, а 
190 издържат успешно изпи-
тите. В първия етап на Про-
екта участват девет училища 
– всичките основни. От тях 
три са в Ямбол, две в общи-
на Стралджа, останалите в 
община Тунджа. От ноември 
Проектът продължава отново 
в начален етап, където идват 
полунеграмотни или хора, за-
вършили само I, II или III клас.

„Обучението на възрастни 
в област Разград се провеж-
да изключително в профе-
сионални гимназии – казва 
началникът на Регионалното 
управление на образованието 
Атанас Дончев. – Записани 
за обучение са 440, отделно 
има и група от 16 човека в 
СУ „Цар Калоян“. Професио-
налните гимназии предлагат 
и самостоятелна форма на 
обучение, в която в момента 
има 150 души. Тази форма 
се предпочита от хора, които 
искат да завършат основното 
си образование най-вече за да 
изкарат шофьорски курсове. 
В областта се провежда и 
обучение по проект „Ограмо-
тяване на възрастни“, с което 
обучаемите над 16-годишна 
възраст в региона стават 
около 1000 души. А това не 
е малко, при положение че 
учениците в областта са око-
ло 12 000“, пояснява  Атанас 
Дончев.

Национална ученическа исто-
рическа конференция „Европа 
навлиза в българските земи (вто-
рата половина на XIX – началото 
на XX в.)“ се проведе в Русе. Ор-
ганизатори на форума са Средно 
училище с преподаване на немски 
език „Фридрих Шилер“ и училищ-
ното настоятелство, Регионалният 
исторически музей, Регионалното 
управление на образованието с 
подкрепата на община Русе и об-
щинска фондация „Русе – град на 
свободния дух“ по проект „Европа 
без граници“. Поводът е 10 години 
от приемането на България в Евро-
пейския съюз.

„Основната цел на Проекта е 
свързана с това българите да разбе-
рат, че далеч преди 2007 г., когато 
ставаме част от Европейския съюз, 
ние не само географски, но и в кул-
турен и исторически план сме част 
от Европа“ заяви Искра Иванова – 
директор на СУ „Фридрих Шилер“. 

Идеята се ражда преди година, 
когато в Музея се провежда на-
учна конференция „Началата на 
българската модерност“. Тогава 
Николай Чакъров – главен учител 
по „История и цивилизация“ във 
„Фридрих Шилер“, решава, че по-
добен проект може да се направи 
и с ученици. „Целта ми беше да 
ги заинтригуваме и да им дадем 
възможност да се включат в из-
следователска дейност – казва той. 
–  Искахме да стимулираме деца от 
различни градове да проследят как 
и кога идва европейското влияние в 
родните им селища. За русенските 
ученици нещата са най-лесни, тъй 
като Европа навлиза в България 
през Русе. Но беше любопитно да 
се проследи процесът и в други 
населени места.“

На поканата за участие се отзо-
вават ученици от 8 града. В разра-
ботките им личи сериозен интерес 
към темата. Много любопитни са 
докладите на ученици от Кърджа-
ли, Петрич, Ивайловград. Тези се-
лища се освобождават от османска 
власт след Балканските войни, но 
в ученическите разработки се по-
казва как за кратко те придобиват 
европейски облик. 

Едно от условията, поставени на 
учениците, е да работят в архив в 
регионалния музей на своя град, 
да проучат достатъчно литература, 
както и материали от регионалната 
преса. Не по-лека задача е всеки да 
представи в резюме своя доклад 
пред преподаватели от Софийския 
и Великотърновския университет 
на конференцията в Регионалния 
музей в Русе. С тази задача се 
справят най-добре трима от учас-
тниците – Станимира Колева от 
русенското училище „Фридрих 
Шилер“, Елена Таракова от Профе-
сионалната гимназия по икономика 
и туризъм „Проф. д-р Асен Злата-
ров“ в Петрич и Рада Йорданова от 
Националната Априловска гимна-
зия в Габрово, на които са връчени 
и допълнителни награди. Иначе 
всеки участник освен грамота по-
лучава и книга с докладите от кон-
ференцията, издадена с помощта на 
общинска фондация „Русе – град 
на свободния дух“  и на общината.  
В сборника има 26 доклада. 

Представители на Младежкия дом в Русе се завърнаха от гр. Дебрецен, Унгария. Заедно със свои връстници от Унгария,  
Сърбия, Италия и Франция те работиха върху теми като културните различия, ксенофобията, обществото и различните, 

като акцентът бе как изкуството може да премахва бариерите на различността. Последователно участваха в уъркшопи по 
танци, музика, театър, рисуване, фотография и така на практика обхванаха почти всички аспекти на изкуството около една 

основна тема. В края на седмичния обмен представиха работата си под формата на флашмоб на централния площад  
в Дебрецен пред гражданите и гостите на града

Влиянието 
на Европа по 
нашите земи

Отличиха  
най-учещите региони
Силистра, Ямбол и Разград са на първо място  
по обучение на възрастни


