
Година СXXIV      Брой 22             10 юни 2019 г.                                                  Цена 1.20 лв.



ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКОТО УЧИТЕЛСТВО – ИЗДАНИЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

Направете своя абонамент за вестник 
„Учителско дело“ за 2019 г.

НАПОМНЯМЕ!

– „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 
Каталожен № 806

ВЕСТНИК „УЧИТЕЛСКО ДЕЛО“                        
Е ПЪРВОПРИЕМНИК НА 

УЧИТЕЛСКИЯ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ 
ПЕЧАТ У НАС ОТ 1895 Г.

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
p Трудовоправна консултация на тема: Необ-

ходим ли е 10 години непрекъснат трудов стаж при 
последния работодател, за да се получи увеличен 
размер на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ?
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В началото на месец юни 
2019 г. Ротари клуб Со-
фия – Възраждане, дари на 
Синдиката на българските 
учители 10 компютъра и 
10 монитора. Дарението е 
бeзвъзмездна подкрепа за 
дейността на СБУ и е част 
от реализацията на социал-
ните проекти на Клуба. По 
повод на дарителския жест 
разговаряме с г-жа Зинаи-
да Ганчева, президент на 
Ротари клуб София - Въз-
раждане.

- Госпожо Ганчева, защо 
се насочихте към СБУ за 
настоящето дарение?

- Волята на дарителя – 
американска фирма, която 
работи в България, бе по-
лучателят на дарението да 
бъде в сферата на образо-
ванието. Със Синдиката на 
българските учители имаме 
добро сътрудничество и 
конкретни впечатления за 

Ротари клуб София – Възраждане, дари компютри 
за обучителните центрове на СБУ

Зинаида Ганчева (вляво), Стефан Стефанов от Ротари клуб София 
– Възраждане и д.ик.н. Янка Такева

неговата дейност, а 
председателят на СБУ 
д.ик.н. Янка Такева е 
член на нашия клуб. 
През месец ноември 
2018 г. по инициатива 
на Ротари клубовете в 
София и в партньор-
ство със СБУ и с Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката 
стартирахме проекта 
„Дай път на живота!“, 
който е за опазване 
живота на децата и е 
насочен към педагоги-
ческите специалисти. 
Проектът се реали-
зира изключително 
успешно и ние реших- 
ме да дарим десетте 
компютъра на СБУ за 
нуждите на неговия 
Балкански център за 
квалификация на учи-
тели в гр. Кюстендил.

- Имате ли плано-

ве за бъдеща съвместна 
дейност със СБУ?

- Дарителят бе много до-
волен и когато научи за зна-
чимата дейност и проектите 
на СБУ, реши да осигури 
още десет компютъра, които 
със съдействието на Ротари 
Клуб – Горна баня, даряваме 
за СБУ за обучителните му 
центрове в градовете Кюс-
тендил и Хисаря. Дарителят 
се ангажира да осигури 
в близко бъдеще и инте-
рактивни дъски за двата 
центъра. Предстои да реа-
лизираме и проект в област- 
та на медицината, като за 
целта ще потърсим отново 
съдействието на Синдиката. 
Вярваме, че ефективното ни 
сътрудничество със СБУ ще 
продължи в полза на учи-
телите и на качественото 
образование за всички деца.

В продължение на седем дни 
България бе домакин на две значими 
европейски събития: 44. Генерална 
асамблея на европейската музикална 
асоциация и Европейския младежки 
музикален фестивал „Силата на пе-
сента“. Организатори на събитията 
са Секцията на училищата с про-
филирано и разширено изучаване 
на музика (СУПРИМ) в България 
към Асоциацията на европейските 
музикални училища (ЕМУ) и Асоци-
ацията на училищата с профилирано 
и разширено изучаване на хореогра-
фия (АУПРИХ).

На 31 май в Аулата на СУ „Климент 
Охридски“ се състоя официалното 
откриване на Асамблеята, която се 
проведе под патронажа на Красимир 
Вълчев, министър на образованието 
и науката. На нея присъстваха де-
легати от 21 европейски държави 
– Естония, Франция, Швейцария, 
Люксембург, Лихтенщайн, Сърбия, 
Холандия, Швеция, Финландия, 
Белгия, Италия, Германия, Норве-
гия, Словения, Полша, Унгария, Ав-
стрия, Исландия, Испания, Молдова, 
Азербайджан, България – членове 
ЕМУ.

Форумът бе открит от Филип Де-
ларун, президент на Европейската 
музикална асоциация. Приветствия 
и послания по повод събитието от-
правиха д-р Ваня Кастрева, началник 
на РУО – София-град, доц. д-р Тодор 
Чобанов, заместник-кмет на София, 
доц. д-р Лияна Стракова, замест-
ник-декан на Факултета по педаго-

България бе домакин на 44. Генерална асамблея 
на европейската музикална асоциация

гика на СУ „Климент Охридски“, 
д.ик.н. Янка Такева, председател на 
Синдиката на   българските учители.

В рамките на асамблеята се състоя 
дискусионен форум с акцент върху 
европейската програма по музика, 
музикалното обучение на деца със 

специални образователни потреб-
ности и др. Проведе се кръгла маса 
„Живите традиции на България и 
ролята на музиката в Европейските 
образователни системи“. Специа-
листи и учители обмениха опит и 
обогатиха своите знания в областта 

на музика-
та, по която 
преподават. 

Д е л е г а -
ти на Ев-
ропейската 
асоциация 
на музикал-
ните учи-
лища посе-
тиха и Ев-
ропейската 
столица на 
културата 
– гр. Пло-
вдив.  До -
макини на 
евроделе -
гатите бяха 
СУ „Св. св. 
К и р и л  и 
Методий“, 
което пред-
лага обуче-
ние по про-
фесия „тан-
ц ь о р “ ,  и 
СУ „Любен 
Каравелов“, 
специали-
з и р а н о  в 

профилирано обучение по музика 
и хореография. Те представиха 
съвместен концерт в залата на Ака-
демията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив. 
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Светла СТРУМИНА


