Училищен бюлетин
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Уважаеми родители, ученици, членове и приятели на
Дружество Българско училище зад граница,

Предназначението на този
бюлетин е да предостави
информация на ученици,
родители и приятели на
Българското училище в
Хамбург.
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Важни дати и
събития
20. август 2011 г.
– Откриване на
новата учебна
2011-2012 година

С летния брой на нашия училищен бюлетин бихме искали да ви информираме
” юли. Както знаете през последните
накратко за изминалите събития през месец
години нашите усилия да осигуряваме качествен учебен процес, обезпечен с
всички необходими пособия за съботните занятия на нашите деца са активно
подкрепяни от МОМН и ДАБЧ.
През изминалия месец юли УС на Българското училище в Хамбург упълномощи
своите преподаватели да присъстват и вземат участие в редица мероприятия,
организирани от споменатите официални държавни институции:
На 26 юли ДАБЧ организира тържество по случай официалното връчване на
наградите на лаулеатите от международните конкурси за деца и юноши от
българските общности по света, а именно “България в моите мечти – по
изобразително изкуство, “Стефан Гечев” – литературен конкурс и “Прехвръкна
птичка” – конкурс по народно пеене. Събитието се проведе в Националния
дворец на децата в гр. София под патронажа на г-н Симеон Дянков, зам.министър
председател и министър на финансите на Република България. Официални гости
бяха г-н Росен Иванов, председател на ДАБЧ, Нег. Прев. посланика на САЩ
Джеймс Уорлик, Нег. Прев. г-н Никола Балтажи, извънреден и пълномощен
посланик на Украйна и Нег. Прев. г-н Александър Пригорски, извънреден и
пълномощен посланик на Република Молдова, г-жа Д. Петрова, председател на
Парламентарната комисия “Култура и гражданско общество”, представители на
български училища и организации в чужбина, много родители и деца.
Залата се оказа малка за всички гости, които очакваха с нетърпение музикалната
програма и топлите насърчителни думи и впечатленията на г-н Румен Статков,
председател на журито и г-жа Кони Димитрова, координатор на конкурса от 2001
досега. Всички присъстващи деца получиха изключителна селекция от български
книги, музикални дискове и мултимедийни продукти. Победителите в конкурса за
народно пеене Хр. Миронов от Франция и Ана-Моника от Канада изпълниха
своите хитове. Звучаха откъси от съчиненията на наградените участници в
литературния конкурс в развълнуваното изпълнение на г-н Иван Апостолов,
водещ на събитието. Ансамбъл “Здравец” от Одеса, носител на втора награда от
конкурса за народно пеене, носителят на трета награда Максим Керанов от
Франция, млади поп-рок изпълнители и илюзионисти от школата по атракционно
изкуство към Националния дворец на децата събраха безброй овации и възхитата
на публиката и присъстващите медии и журналисти. Г-жа Любка Рондова, член
на журито, поздрави участниците и изрази впечатленията си от младите таланти
на България.
Българското училище в Хамбург участва с 15 рисунки и две литературни творби.
Всички участници получават официални грамоти, а есето на Ела Дойкова - и
трета награда в литературния конкурс. Есето поместихме в летния брой на нашия
училищен вестник “Звънче”.
На 27 юли г-жа И. Дойкова и г-жа Ст. Симеонова бяха поканени на срещаразговор с г-жа Кони Димитрова от ДАБЧ. Обсъдиха се възможности за
подобряване на контакта между Българското училище в Хамбург и ДАБЧ.
Българското училище получи щедър подарък - разнообразни и изключително
полезни учебни материали, книги, портрети и мултимедийни продукти бяха
дарени.
Г-жа Коянка Димитрова сподели желанието си да получава редовно сведения за
живота на децата в Българското училище, а преподавателите й обещаха покана за
всички официални училищни празници и юбилейни тържества.
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На 28 юли в зала „Десислава” на хотел „България” се състоя Кръгла маса на тема
Образователната политика за българските училища зад граница, организирана от МОМН
и по инициатива на министър Сергей Игнатов.
Присъстваха министъра на образованието г-н Сергей Игнатов и зам.-председателят на
Народното събрание г-н Георги Пирински, зам. Министър на образованието г-жа
Милена Дамянова, г-жа Миглена Плугчиева, народни представители, представители на
АБУЧ, ръководители и учители от българските училища в чужбина. Обсъдена бе
образователната политика на звената зад граница и бяха представени няколко
презентации:
“От България към България” – представяща резултатите от НП “Роден език и
култура зад граница” за 2011 година;
НП “Роден език и култура зад граница” – кандидатстване и отчитане,
съпроводена с полезен коментар от г-жа Р. Тошкова, целящ усъвършенстване на
проектната документация в бъдеще;
“Признаване на завършени етапи на училищно обучение от 8 до 12 клас или
степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени
от училища на чужди държави” и др.
В последвалата дискусия бяха поставени въпроси относно статута и лиценза на
училищата зад граница, за алтернативните форми на приобщаване на децата към
българската култура, за признаването на европейските езикови сертификати за владеене
на български език при постъпване във висше училище в България и много други
специфични и горещи теми, свързани с образовението на нашите деца в чужбина. От
проведените разговори ясно пролича желанието за обединяване на усилията от страна на
образователните звена и МОМН, както и пълната подкрепа, която българското
образователно министерство засвидетелствува пред своите възрожденски учители.
Преподавателите от нашето училище си тръгнаха с препълнена от радост и
удовлетвореност кошница и донесоха добри новини. Българското училище в Хамбург за
трета поредна година участва с проект по програмата “Роден език и култура зад граница”
и този проект бе одобрен!
Научихме, че средствата по програмата се увеличават и все повече образоветелни звена
ще могат да се развиват и подобряват своята дейност и материална база и занапред. И
още: създадена е Междуведомствена комисия за подобряване ефективността на работата
между всички заинтересоване участници в образователния процес; в процес на
разработване са електронни учебници и адаптирани учебни програми. Научихме, че
експертите в МОМН залагат на екипния принцип на работа за постигането на желаните
резултати. Те заслужават нашето искрено уважение и поздравление за политиката, която
водят в момента по отношение на българските деца в чужбина!
В скоро време ще има министерско постановление, което ще конкретизира статута на
българските училища зад граница. Ще се определят ясни критерии за участието и
ангажираността на българските посолства. Ще се институционализират училищата,
които са готови за това и ще им бъде подсигурено материално обезпечаване от страна на
държавата, а онези училища, които не желаят да работят в такъв формат, ще имат
възможност да продължат да кандидатстват с проекти и ще бъдат подпомагани след
одобрението им.
В заключение преподавателите от Българското училище в Хамбург искрено благодарят
на председателя на Управителния съвет за предоставената възможност да участват в
официалните мероприятия, организирани от МОМН в София от 26 до 28 юли, 2011г.
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