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Асоциацията на българските училища в чужбина 

Министерството на образованието и наукатa 

Държавната агенция за българите в чужбина 

със съдействието на: 

Посолството на Република България в САЩ 

и 

Генералното консулство на Република България  в  Чикаго 
 

под патронажа на вицепрезидента на Република България, 
г-жа Маргарита Попова 

 
организират 

 

ВТОРИ ФОРУМ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА 

В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО 
23 и 24 април 2016 г. в гр. Чикаго, САЩ 

 
Домакин на събитието е 

българското  училище „ Джон Атанасов”, гр. Чикаго, САЩ 
 

Медийни партньори: 
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки” 

Медиен портал „Еврочикаго” 
Вестникът на българите в САЩ и Канада „България сега” 

                         Вестник „България” Чикаго, САЩ 
                       Вестник „ Зорница” Монреал, Канада 
                                                 BiTelevision 

Теми на форума: 
*Приоритети и политика за съхранението и популяризирането 

на българския език и националните ценности зад граница 
       *Съвременни алтернативи в обучението по български език,               
литература и история на България в мултикултурна среда 
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

21 април, четвъртък 

 

Настаняване и ориентиране на участниците 

 

17.00 ч.Туристическа разходка с автобус из забележителностите на 

Чикаго; посещение на Art Insitute in Chicago; на бюст паметника на  
Aлеко Константинов в University of Chicago   

 

22 април, петък  

 

 Настаняване и ориентиране  на участниците 

 

18:00 ч. – Посещение на традиционния български фолклорен фестивал 

”Верея” 

 

23 април, събота   

 

Oakton Community College - 1600 Е.Golf Rd, Des Plainеs, IL 60 016 
www.oakton.edu 
 

8:00 - 8:30 ч. - Регистрация/ Закуска 

 

8:30 – 16:00 ч. - Изложение на български учебници и помагала -

издателства „Просвета”, „Анубис”, Булвест” и др.  
 

8:30 - 9:30 ч. - Откриване 

 

9:30 - 9:45 ч. - "Национални приоритети и политика  в съхраняването на 

българския език зад граница. Мястото на българското училище зад 

граница в нормативната уредба на Република България” –  
Симеон Стоилов, генерален консул на България в Чикаго 

 

 



 

9:45 - 10:15 ч. – „Специфика и организация на управлението на 

българските училища в САЩ, Канада, Централна и Южна Америка, 

организационна култура  и образователни  инициативи” - Лазар Додев, 

директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН  

   

 

10:15 - 10:45 ч. -  Дискусия/ Кафе пауза 

 

 

10:45 – 11:30 ч. - Посещение в българското училище „ Джон Атанасов” 

 

  

 11:30- 12:00 ч. – „Новите образователни стандарти и прилагането им в 

училищата зад граница” -  Наталия Михалевска, началник-отдел в  

дирекция ОКИ, МОН 

 

 

12:00 - 12:30 ч. -  „Изменения на ПМС № 334/2011 и реализиране на 

политиката за разкриване на нови български училища в чужбина” -

Красимир Вълчев, главен секретар на МОН 

 

 

12:30 – 13:20 ч. - Дискусия/ Кафе пауза 

 

 

13:20 - 13:35 ч. - „Синдикални права на българските учители зад граница”  
- Янка Такева, председател на Съюза на българските учители 

 

 

13:35-14:00 ч. – Дискусия 

 

 

14.00-15.00 ч. – Обяд 

 

 

15:00 - 15:30 ч. – „Алтернативи в обучението по българска литература  зад 

граница. Ролята на интегрираното обучение в изграждането на национално 

самосъзнание” - Виолета  Петрова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон 

Атанасов” – Чикаго, САЩ 
 

 

15:30 -16:30 ч.  - Паралелни методически сесии: 



 

 

Зала 1610 - Обучението по български език и литература зад граница 

  

 „Алтернативи в обучението по БЕЛ в условията на билингвизъм – 

доц. д-р на педагогическите науки Румяна  Танкова, декан на 

Педагогическия факултет в  Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски” 

 

 „Добри практики при преподаването на български език в 

англоговоряща среда” - Живка Петрова, директор на „Малко 

българско училище” в гр. Чикаго, САЩ 

 

 Обсъждане на идейни проекти за издаване на помагала в помощ на 

обучението по български език зад граница под научното 

ръководство на доц. д-р на педагогическите науки Румяна  Танкова 

 

Зала 1560 - Обучението по история на България зад граница 

 

 „Съвременни аспекти в обучението по история на България и 

особености в преподаването ѝ зад граница”- проф. д-р Пламен 

Павлов, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий” 

 

 „Обобщение на добри практики в обучението по история на 

България зад граница от учителите по история в българските 

училища в Чикаго и други училища в Западното полукълбо 

 

 

 16:30 – 17:00 ч. – Конферентна зала: Обобщение на дискусиите от  

паралелните методически сесии 

 

19.30 ч. - Вечеря, зала „ Българска среща” към Българската православна 

църква „ Св. София” в Чикаго, 404 W. Oakton St., Des Plaines, IL 60018 

 

 

24 април (неделя)  - Union Legue Club of Chicago, 65 West Jackon 

Boulevard Chicago IL, 60604 www.ulcc.org 

 

 

8:45 - 9:15 ч. -  „Специфика на българските общности в Америка и ролята 

на ДАБЧ за запазване на родното самосъзнание, език и култура. Новата 

роля на ДАБЧ спрямо българските училища  зад граница”, Коянка 



Димитрова - директор на дирекция Български общности и организационна 

дейност в ДАБЧ; Иванка Славчева - главен експерт 
 

 

9.15 - 10:00  ч. - Представяне на адаптирани учебници, помагала и 

електронни варианти от представители на издателства „Просвета”, 

„Анубис”, Булвест” и др. 

 

 

10:00 - 10:15 ч. - Представяне на проекти на учебници и учебни помагала в 

помощ на обучението зад граница 

 

 

10:15 - 10:45 ч. - Представяне на помагало за възпитание в християнски 

ценности на издателство „ Двери” към Българската православна 

патриаршия - лектор Полина Спирова 

  

 

10.45 - 11.00 ч. - Дискусия / Кафе-пауза 

 

 

11:00 - 11:45 ч. – “Дистанционно обучение в неделните училища -  
приложение”, Наталия Михалевска - началник-отдел в дирекция ОКИ на 

МОН; Ваня Налбантова - преподавател по БЕЛ, БУ „ Джон Атанасов”, 

Чикаго 

 

 

11:45 - 12:15 ч. – Дискусия 

   

 

12:15 – 12:45 ч. – Връзката на средното и висшето образование в България 

за българите в чужбина, - Лазар Додев, директор на дирекция ОКИ в МОН 

  

 

12:45-13:15 ч. – Дискусия 

 

13:15 ч.-14:15 – Обяд 

 

15:15 ч. -  Поклонение пред паметника на Васил Левски  пред Българска 

православна църква „Св. Иван Рилски”, 5944 W. Cullom Ave, Chicago, IL 

60634. 

 



16.00 – Закриване в залата на църква „Св. Иван Рилски” 

 

Вечер за контакти и приятелства 

 
Допълнителна информация за участниците: 

 

 Всеки участник, представител на българско училище, следва да попълни 

регистрационната карта, дадена в приложението. 

 

 В дните 23 и 24 април организаторите осигуряват транспорт от 

препоръчания за отсядане хотел до местата за провеждане на работните 

срещи и последвалите ги мероприятия. 

 

 В дните 21 и 22 април cа предвидените посещения се осигурява транспорт 

и организация само по предварителна заявка от страна на участниците на 

e-mail: j.a.schoolstaff@gmail.com 

 

За повече информация: 

тел.: 01 (773) 817 9917  

        01 (630) 885 1974  

            
 


