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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКОТО УЧИТЕЛСТВО – ИЗДАНИЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

Направете своя абонамент
за вестник „Учителско дело“ 

НАПОМНЯМЕ!

– „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 
Каталожен № 806

ВЕСТНИК „УЧИТЕЛСКО ДЕЛО“                        
Е ПЪРВОПРИЕМНИК НА 

УЧИТЕЛСКИЯ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ 
ПЕЧАТ У НАС ОТ 1895 Г.

В БРОЯ  
p Идеи за проектно-базирано обучение в елек-

тронна среда                                              – стр. 5, 6 и 7
p Гост на броя: Д-р инж. Даниел Панов, кмет 

на община Велико Търново и председател на УС на 
Националното сдружение на общините в Република 
България                                                                – стр. 8

- Г-жо Дей-
кова, през по-
следните годи-
ни България 
е в „златната 
среда“ по об-
разователна 
структура на 
населението 
сред страните, 
членки на ЕС. 
Гл о б а л н а т а 
пандемия от 
COVID-19 през 
2020 г. проме-
н и  л и  т а з и 
тенденция и в 
каква посока?

- Дали пан-
демията е по-
влияла на об-
разователната 
структура на 
населението ще 

ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА, РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ 
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА 
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ И НАЦИОНАЛЕН 
КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ: 

Образователната ни система 
се нуждае от промяна, за да 

осигури необходимата добавена 
стойност за повишаване на 
конкурентоспособността 

на страната
СБУ е лидер по провеждането на ключови събития, 
свързани с приоритетните теми в образованието, 

и има огромен принос за формулирането 
на добри решения от долу нагоре

научим през 2021 г., когато НСИ ще пуб-
ликува данните за настоящата година. С 
оглед на динамиката през миналите годи-
ни не очаквам коренна разлика. Относно 
образователната структура на населе-
нието в активна трудова възраст (25 – 64 
г.) може да се отбележи, че в резултат на 
положителните изменения през послед-
ните години делът на лицата с висше и 
средно образование в България (взети 
заедно) – 82,5%, остава значително над 
средния за Европейския съюз (78,7%). 
По този показател страната ни заема 
13-о място сред 28-те държави членки 
на ЕС за 2019 г., като изпреварва ре-
дица страни с високи образователни 
постижения като Дания, Обединеното 
кралство, Франция и Нидерландия. 
Особено положителни са измененията 
в образователната структура на ромите, 
при които намалява съществено делът на 
лицата с начално образование и без об-
разование – от около 47% през 2011 г. на 
36% през 2019 г., и се увеличава делът на 
лицата със средно образование – от 8,5% 
през 2011 г. на 11% през 2019 г. Причините 
за това подобрение на образователната 
структура на ромското население в 
активна трудова възраст се коренят в 
провежданата политика на държавата 
за промяна на нагласите относно необ-
ходимостта и ползата от по-високо об-
разование, обвързването на социалните 
помощи и придобивки с участието на 

децата в образованието, 
засилване на контрола 
върху посещаемостта и 
обхвата на децата в задъл-
жителна за образованието 
възраст, допълнителното 
финансово стимулиране 
за учениците от уязвими 
групи и още множество 
мерки, предприемани от 
Министерството на обра-
зованието, регионалните 
управления на образова-
нието и училищата.

- В контекста на епи-
демичната ситуация у 
нас и в света, Органи-
зацията на обединени-
те нации за образова-
ние, наука и култура 
(ЮНЕСКО) излезе с 
Декларация за основ-
ните ангажименти на 
държавите за защита 

и финансиране на образованието по 
време на пандемията COVID-19 и 
след това. Декларацията потвържда-
ва ангажимента към Програмата на 
ООН до 2030 г. за устойчиво развитие 
и нейната цел – (ЦУР) 4, за осигурява-
не на приобщаващо и справедливо ка-
чествено образование и насърчаване 
на възможностите за учене през целия 
живот за всички. Какво се планира у 
нас в тази насока в дългосрочен план?

- Повечето документи, които се раз-
работват и приемат през тази година, 
белязана от тежката ситуация, свързана 
с разпространението на COVID-19, 
независимо дали са на международно, 
европейско или национално ниво, имат 
една обща характеристика, наречена 
„устойчиво развитие“. Това няма как да 
не се отрази и на Стратегическата рамка 
на България за развитието на образова-
нието и обучението до 2030 г. 

Този документ е в процес на разра-
ботване, но в предварителния вариант 
може да се види, че приоритетните об-
ласти на въздействие включват мерки,  
за които ще бъдат осигурени сериозни 
инвестиции за развитие на уменията на 
хората от всички възрасти, в подкрепа 
на всички учащи в риск, осигуряване на 
максимално добри условия за повторно 
включване в образование и обучение, 

На 10 ноември 2020 г., по инициатива 
на Синдиката на българските учители, в 
Централата на СБУ, при стриктно спазва-
не на всички противоепидемични мерки, 
се проведе дискусия на тема „Междуучи-
лищна подкрепа за приобщаващо обра-
зование“. Във форума участваха д.ик.н. 

Партньорство за 
усъвършенстване на 

политиките за приобщаващо 
образование

Янка Такева, председател на СБУ, проф. 
д.п.н. Дора Лефтерова-Гаджалова, 
проф. д-р Галин Цоков, преподаватели 
в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, директори на столични 
детски градини и училища, учители, 
училищни психолози и педагогически 

съветници. Целта на събитието бе да се 
обсъдят теми и стратегии, които да под-
помагат приобщаващото образование в 
новите условия, свързани с пандемията и 
дистанционното обучение от разстояние. 

Дискусията бе открита от председате-
ля на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Във въве-
дението по темата тя изтъкна, че приоб-
щаващото образование е сред основните 
приоритети на образователната ни систе-
ма в момента, заедно с компетентностния 
подход и квалификацията на учителите за 
успешно справяне с предизвикателства-
та на днешното време. Тя благодари на 
проф. д.п.н. Дора Лефтерова-Гаджалова 

и проф. д-р Галин Цоков за ползотвор-
ното им сътрудничеството със СБУ във 
връзка със съвместно разработените 
със Синдиката три важни стратегически 
документа, станали основополагащи за 
разработването на политиките на МОН за 
развитието на образованието в условията 

на КОВИД пандемията. 
„Това са Моделите за работа в елек-

тронна среда от дистанция при извънред-
ни ситуации, въз основа на които са изра-
ботени насоките за работа в училищата 
и детските градини, а те вече служат за 
пример и се използват и в други европей-

ски страни, например във Франция. Вто-
рият стратегически документ е свързан 
с персонализираната квалификация на 
масовия учител за работа с деца със СОП. 

Третият засяга указания и насоки към 
родителите как да подпомагат обучението 
на децата си по време на електронното 
обучение от разстояние“ – напомни 
д.ик.н. Янка Такева.

Проф. д.п.н. Дора Лефтерова-Гаджа-
лова представи пред аудиторията резул-
татите по проект „Посланици на приоб-
щаващото образование“, финансиран по 
програма „Еразъм+“ на ЕК. 
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