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Бъди доброволец! 
Дай своя принос!”
В края на 2010 година Европейската комисия обяви
2011 година за Европейска година на доброволчеството. 
Защо? 

Около 100 мил. души или около 1/5 от хората, жи-
веещи на територията на Европейския съюз, отделят от 
своето време и експертни знания, за да помагат на нуж-
даещите се, да дават приноса си за своите общности, като 
участват активно в доброволческа дейност. Европейската 
година на доброволчеството поставя акцент върху огро-
мното значение на работата на доброволческите органи-
зации. Тя дава възможност на гражданите на новите дър-
жави членки да установят какво може да означава добро-
волчеството за тях, тъй като в много западноевропейски 
страни то има дълга традиция, но в някои държави хората 
все още се отнасят доста недоверчиво.

Защо да бъдем доброволци?

„Ако искаме нашите надежди за изграждането 
на един по-добър и по-сигурен свят да са нещо 
повече от просто желание, повече от всякога ще 
имаме нужда от работата на доброволци.” 

Кофи Анан

Доброволчеството би могло да бъде интерпретира-
но по множество начини. Няма точно установени рамки. 
За всеки един от нас доброволчеството има различно 
лице. Ето и няколко примера: 

•	 Пенсиониран учител по изкуство изнася лекции за 
европейските произведения на изкуството пред чуж-
дестранните посетители в музей; 
•	 Гимназист чете на болни деца в болница; 
•	 Деца от еко клубове участват в акции за опазване на 
околната среда; 
•	 Ученици от спортни училища помагат в логистиката 
на спортни мероприятия – съществуват хиляди начини, 
по които човек може да даде своя принос. Общото меж-
ду всички дейности е, че всеки път, когато се обединим и 
работим заедно, за да помогнем на нуждаещите се, пома-
гаме не само на тях, но и на самите себе си. Бихме могли 
да определим този процес като двустранен. Бидейки до-
броволци, освен че помагаме на тези, които имат нужда, 
ние упражняваме своите умения, разширяваме своите 
социални контакти, което често спомага за намирането 
на по-добри възможности за работа например. То – до-
броволчеството, е нашето средство за социално приоб-
щаване и интеграция, то създава отношения на доверие 
и солидарност, изгражда социален капитал и играе важ- 
на роля при разрешаването на социални проблеми. 
Като доброволци ще спомогнем Европейският съюз да 
постигне своята стратегическа цел, а именно да се пре-
върне в „най-конкурентната и динамична, базирана на 
знанието икономика в света”.

2011 Европейска 
година на 
доброволчеството
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Еколагер „Гриж а за  гората

Конкурс и еколагер 
„Грижа за гората”

В периода 30 май – 02 юни 2011 г., в 
гр. Копривщица, се проведе добровол-
чески еколагер „Грижа за гората”, ор-
ганизиран от Центъра за развитие на 
човешките ресурси и Европейския ин-
формационен център „Европа Директ-
но” – София. В него взеха участие 8-те 
отбора, победители в конкурса „Грижа-
та за гората – отговорност на всеки 
от нас”, който се проведе през м. ап-
рил във връзка с Европейската година 
на доброволчеството и Международ-
ната година на горите на ООН.

В лагера участваха 32 ученици (от 
2-ри до 11-ти клас) и 8 учители от ця-
лата страна, представители на ЕИЦ 
„Европа Директно” – София и Центъ-
ра за развитие на човешките ресурси, 
доброволци от Team Europe JUNIOR, 
представители на Дирекция на музеите 
и лесничейството в гр. Копривщица. 

 
През първия ден на еколагера 

младите доброволци се запознаха с 
възможностите за училищата и за уче-
ниците по Програма „Учене през целия 
живот”, с младежките дейности на ЕИЦ 
„Европа Директно”, научиха повече 
за Европейската година на добровол-
чеството и написаха свои послания 
за доброволчеството, чуха лекция за 
гората и нейното опазване. С цел вза-
имно опознаване на участниците в ла-
гера, всеки от екоклубовете представи 
своите доброволчески инициативи до 
момента. Вечерта завърши с DJ парти 
за всички участници и много веселие. 

Вторият ден беше посветен на зале-
сяване в района на паметника на Геор-
ги Бенковски. След като се запознаха с 
методите на засаждане и научиха пове-
че за дървесните видове в гр. Коприв-
щица, младите доброволци засадиха, 

под ръководството на представители 
на местното лесничейство, повече от 
60 фиданки. По-късно през деня до-
броволците почистиха голяма турис-
тическа пътека, като събраха повече от 
50 чувала с отпадъци. Вечерта всички 
се включиха в караоке парти и заедно 
се забавляваха с много песни и танци.

На третия ден доброволците се 
разделиха на 6 екипа и почистиха и за-
садиха храсти и цветя около барелефа 
на Димчо Дебелянов, църквата „Успе-
ние Богородично”, паметника на Тодор 
Каблешков, паметника „Първа пушка” и 
„Калъчевия мост”, градинката при Лю-
товата къща, музея „Георги Бенковски”, 
„Палавеевите къщи” и музея „Любен 
Каравелов”. Следобедът беше посветен 
на запознаване с местни традиции и 
занаяти. Учениците участваха в работ-
ни ателиета, като рисуваха върху чи-
нии и изработваха плъсти с помощта 
на местни занаятчии. Денят завърши с 
демонстрация на ансамбъл за народни 
танци и обучение на доброволците на 
хора от различни региони на България. 

Последният ден участниците в ла-
гера имаха възможността да опознаят 
и славното минало на възрожденския 
град Копривщица, като направиха оби-
колка на къщите музеи с екскурзовод.

Проведеният еколагер „Грижата за 
гората” даде възможност на училища от 
цялата страна да се включат в дейности 
по залесяване и облагородяване на гр. 
Копривщица. Инициативата на ЦРЧР и 
Европейски информационен център 
„Европа Директно”, София, посветена 
на Европейската година на добровол-
чеството и Международната година на 
горите, беше оценена изключително 
високо от всички участници. 
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Ученически конкурс по случай 
обявяването на 2011 година като

Европейска година на доброволчеството
и

Международна година на горите на ООН
На 9 май – Денят на Европа, Центърът за развитие на човешките ресурси и ЕИЦ „Европа Директно” – София обявиха победителите 
в конкурса „Грижата за гората – отговорност на всеки от нас”. Получихме много разработки с предложения за доброволчески 
инициативи и материали по темата. Благодарим за големия интерес и старанието на всички участници. Високо ценим вашите 
усилия и прекрасните резултати, които сте постигнали. В открояването на най-добрите Комисията беше истински затруднена! 

Голямата награда – участие в тридневен летен еко лагер в град Копривщица 
в периода 30 май – 2 юни 2011 година, получават следните участници:

Фентъзи клуб “Светлини сред сенките”, ОДК “Св. Иван Рилски” – град Казанлък;

ЕКО КЛУБ към ПМГ „Св. Климент Охридски”, град Монтана;

ЕКО група към Гимназия за чужди езици „Васил Левски”, град Бургас;

ЕКО КЛУБ “Green Teens”, СОУ „Нешо Бончев”, град Панагюрище;

Клуб “Бъдеще на Земята”, ОУ “Пенчо Славейков”, град Димитровград;

Екоклуб „Обичам и опазвам природата”, НУ „Иванчо Младенов”, град Враца;

ЕКО клуб”Рила - нашата планина”, ОУ ”Неофит Рилски”, с. Горно Драглище, община Разлог;

Ученици от 4Е клас, Шесто основно училище „Свети Никола”, град Стара Загора.

Всеки клуб ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици.

Награда за творческо участие, под формата на информационни и рекламни
материали, получават следните клубове:

Клуб „Екология”, СОУ „Христо Ботев”, град Кубрат, обл. Разград;

Клуб „Млад еколог”, СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, град Пловдив;

Европейски младежки клуб, Европейски информационен център, Хаджидимово;

Екоклуб „Ела какъвто си”, ОУ „Петко Рачов Славейков”, град Варна;

138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София.

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!
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Доброволчески конкурс 
„Гриж а за  гората“

СОУ “Нешо Бончев”
гр. Панагюрище

„Природата ни предоставя безплатен 
обяд, но само ако съумеем да 

контролираме апетита си!” 
Уилям Ръкълшаус

Някои от нещата, с които можем да до-
принесем към общата кауза, изискват мно-
го малко усилие от наша страна. Можем 
например да изпращаме електронни кар-
тички вместо хартиени. Те могат да бъдат 
много по-интерактивни и забавни. Когато 
прибягваме до принтиране върху хартия, 
сме длъжни да си зададем въпроса: Необ-
ходимо ли е наистина това? Една от най-
животоспасяващите акции за дърветата e 
рециклирането на хартията - всички могат 
да се включат, като просто изхвърлят сво-
ите хартиени отпадъци разделно, в приго-
деното за тази цел кошче. И не на послед-
но място да бъдем активни граждани и да 
апелираме за каузата да спасим дървета-
та, за да могат повече хора да разберат 
за тяхната значимост, както и за нуждата 
от тяхното запазване и съхранение! Чрез 
плакати, брошури и лекции можем да по-
влияем на съучениците и гражданите и да 
им напомняме, че гората е за нас и трябва 
да я обичаме. Грижата за нея е отговорност 
на всеки човек.
Екоклуб “Green Teens” (”Зелени тийнейджъри”)

 към СОУ “Нешо Бончев”, гр. Панагюрище

Спасяването на едно дърво 
или началото на една приказна 
история

Има едно дърво, една върба, която е 
много важна за нас. Тя не е нищо особено 
за хората, които са я виждали, не е някаква 
забележителност, но е НАШАТА ВЪРБА! Ние 
сме “малките светлинки”, част от големия 
клуб по творческо писане “Светлини сред 
сенките”. Клубът се занимава с писане на 
фентъзи и фантастика. Съществува вече 7 
години, но ние “малките светлинки”, сме в 
него едва от две. Съвсем наскоро излезе 
първата ни книга, която разказва фантас-
тична история за спасяването на едно ре-
ално дърво. Събираме се в една бивша дет-
ска градина. В нея има голям двор с много 
храсти и дървета, има полянка и цветя... Там 
е и нашето дърво. Старата върба. Има дебел 
ствол и рошава корона, голяма и красива. 
За нея, ние от “малкия” клуб, написахме пър-
вата си книга “Войната с фафите”.

Фентъзи клуб “Светлини сред сенките“ 
при Общински детски комплекс

 “Св. Иван Рилски”, гр. Казанлък

Победителите в конкурса „Грижа за гората”
ЕКО клуб към ПМГ „Св. Климент 
Охридски”, гр. Монтана

ЕКО клубът към ПМГ „Св. Климент Ох-
ридски”, Монтана, вече 10 години разви-
ва своята дейност. Ние сме първият ЕКО 
клуб на територията на Община Монтана 
и си партнираме с редица държавни и 
неправителствени организации. Участва-
ли сме в много международни проекти с 
екологична насоченост. Убедени сме, че 
еко инициативите са много приятен и по-
лезен начин да опознаем гората и да се 
научим да я пазим. Тя е извор на настро-
ение и вдъхновение и грижата за нея е 
отговорност на всеки от нас.

ЕКО клуб ПМГ „Св. Климент Охридски” 
гр. Монтана 

Възраст на учениците: 16-18 г. 
Участващи класове: IX, XI клас

„Съхраняване на биологичното 
разнообразие в градския парк”

Градският парк съхранява в граници-
те си ценно разнообразие от растителни 
видове – 33 вида дървета и храсти. Целта 
ни е: Да съхраним и обогатим биологич-
ното разнообразие на градския парк и 
да го превърнем в център за екологично 
възпитание. Съвместно с БДЗП – София 
трета година работим по проект „Мони-
торинг на обикновените видове птици в 
района на град Кубрат”. Интересът към 
обикновените видове птици и ролята им 
на барометър за състоянието на околната 
среда мотивират 56 ученици за участие в 
проекта. Присъединете се към нас! Заед-
но с вас ще можем повече!

СОУ „Христо Ботев”, клуб „Екология”
 гр. Кубрат

ОУ „Пенчо Славейков” 
гр. Димитровград

От 4 години в нашето училище „П. Сла-
вейков”, гр. Димитровград, работи клуб 
„Бъдеще за Земята”. Девизът на нашия 
клуб е: ”Ние сме част от природата”. С 
дейностите си клубът привлича и малки, 
и големи ученици (4-7 кл.), обединени от 
любовта към природата, съпричастни с 
проблемите за опазването й, готови да да-
дат своя принос за съхранението на зеле-
ното богатство на Земята. Всички сме убе-
дени, че държим в ръцете си бъдещето на 
планетата и за да съхраним хармонията в 
отношенията си с нея, трябва да форми-
раме у себе си и нашите връстници еко-
логична култура и активно гражданско 
отношение към проблемите, свързани с 
опазването на околната среда. 

НУ„Иванчо Младенов”
гр. Враца

Като съвременни и отговорни граж-
дани, които искат да живеят, учат и да 
се развиват в чиста и красива природа, 
ние, учениците от НУ „Иванчо Младенов”, 
сформирахме екоклуб „Обичам и опазвам 
природата”. Това се случи през 2010 год., 
когато бяхме в І клас. Ние, малките при-
родолюбители, проведохме многоброй-
ни инициативи, свързани с опазване на 
гората и природната среда. За да при-
помним някои от съвместните ни еко-
дейности, изготвихме постер, чрез който 
убедихме нашите съученици, родители, 
учители, че макар и малки, ние можем да 
мислим в перспектива, да правим важни-
те неща достояние на всички и да при-
вличаме съмишленици. При всяка наша 
дейност си припомняме древната източ-
на мъдрост: „Който се труди сам - събира. 
Който прави това с другите - умножава”. 
Нашите инициативи, свързани с опазва-
нето на гората, ще продължат:
- В час на класа планираме тема „Опаз-
ваме гората”.
-  Гората през лятото (любителски сним-
ки от разходки, излети, опознаване на 
екопътеки в гората).
- Събиране на горски билки и изготвя-
не на хербарии с кратка информация за 
всяка билка.
- Гората през есента (почистване на 
паднали клони).
- Събиране на есенни листа, шишарки, 
жълъди и др. природни материали, от 
които през следващата учебна година ще 
изработим екопредмети в часовете по 
ДБТ и ИИ.
- Изготвяне на албум за гората с проме-
ните през различните сезони и дейност-
ите, които ще извършим, за да я опазим 
чиста и приветлива.

НУ „Иванчо Младенов”, гр. Враца
Екоклуб „Обичам и опазвам природата”

Възраст на учениците: 8-9 год.

Гимназия за чужди езици 
„Васил Левски”, гр. Бургас

Град Бургас, от който сме ние, е бли-
зо до една от най-красивите планини в 
България – Странджа планина, богата на 
вековни гори. Странджа изобилства и от 
редки за България растения и скални об-
разувания. Част от Странджа е обявена за 
Природен парк и е най- голямата защи-
тена територия на Република България. 
Планираме да проведем практическо 
обучение за Разчитане на маркировка и 
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Около 100 млн. европейци се включват 
в доброволчески дейности. 2011 г. беше 
обявена за европейска година на добро-
волчеството с идеята да се постави ак-
цент върху огромното значение на рабо-
тата на доброволческите организации.

Общата цел на Европейската година е да 
се насърчат и подпомогнат – най-вече 
чрез обмен на опит и на добри практи-
ки – усилията на Европейската общност, 
на държавите членки, на органите на 
местните и на регионалните власти за 
създаване в гражданското общество на 
условия, които са благоприятни за из-
вършването на доброволческа дейност 
в Европейския съюз, както и да се пови-
ши общественото внимание към добро-
волческите дейности в ЕС.

Проучване на Евробарометър от май 
2010 г. показа, че 3-ма от всеки 10 евро-
пейски граждани заявяват, че извършват 
доброволчески дейности. Съществуват 
много определения и традиции за до-
броволческата дейност. Общото между 
тези дейности е, че всеки път, когато хо-
рата се обединят, за да си помогнат един 
на друг и да подпомогнат нуждаещите 
се, печели както цялото общество, така 
и отделният доброволец. Благодарение 
на доброволчеството хората придоби-
ват знания, упражняват своите умения 
и разширяват социалните си контакти, 
което често води до нови или по-добри 
възможности за работа, както и за лич-
ностно и социално развитие.

ЕК помага на младите хора да извършват 
доброволчески дейности. Чрез евро-
пейската доброволческа служба хиля-
ди юноши и млади хора пътуват извън 
пределите на собствената си страна, с 
цел да преподават, да насърчават меж-
дукултурния диалог и да развиват у себе 
си важни житейски умения. Например 
доброволци в дом „Verahus“ в Копенха-
ген помагат на живеещите в дома хора 
с увреждания в тяхната ежедневие. Ор-
ганизират за тях забавни занимания като 
например рисуване, музика, игри, спорт, 
придружават ги при пътувания.

Доброволчеството предоставя много 
ползи за обществото. Хората отделят от 
своето време и енергия, за да помогнат 
на групите в социално неравностойно 
положение и маргинализираните групи, 
или за да се отдадат на своя интерес в 
областта на опазването на околната 
среда. Много често доброволците, мла-
ди или възрастни, влагат много умения 
и опит в ролите, които изпълняват. Но 
как обществото да се възползва по най-
добрия начин от това, което те могат да 
предложат? Обучението може да по-
могне на доброволците да изпълняват 
задачите си по-ефективно. А по-доброто 
управление на това, което те правят, би 
довело до по-ясен фокус и по-голямо 
въздействие на техните дейности.

Победителите в конкурса „Грижа за гората”
преминаване по „Странджанска горска 
пътека” с начална точка м. “Докузак” и 
крайна точка с. Стоилово. За премина-
ване по „Странджанска горска пътека” и 
по река „Мечи дол” ще ползваме двама 
водачи от Природен парк „Странджа”. 
Пътеката е подготвена от Дирекция ПП 
“Странджа” и за нея ни разказаха нашата 
учителка по биология и група десето-
класници от нашето училище, които са 
членове на клуб “Туристическо ориенти-
ране” и са посещавали района. Началото 
на екопътеката е на около 200 метра от 
водопад Докузак край странджанско-
то село Стоилово. Продължителността 
на прехода е 2,5 часа, а теренът е лес-
но проходим. Ще си направим снимки 
пред най-старото дърво в района – 
550-годишен дъб Благун. Маршрутът е 
сравнително лек, но много интересен и 
често посещаван от туристи. В резултат 
на това районът е замърсен с отпадъци 
– пластмасови шишета, бутилки от ми-
нерална вода и безалкохолни напитки, 
найлонови торбички и др. Чрез наша-
та доброволческа инициатива, ние ще 
съберем отпадъците, оставени по или 
край пътеката, ще почистим района око-
ло най-старото дърво в района и ще му 
дадем възможност да диша свободно.
„Родени с усмивка” - сборна група учени-

ци от 9 б, в, д кл., 15-год. възраст, Гимна-
зия за чужди езици „В. Левски”, Бургас 

VI-то ОУ„Св. Никола”
гр. Стара Загора

Ние сме ученици от 4 клас и винаги 
сме били съпричастни с всички иници-
ативи, свързани с опазването на горите 
и животните, със засаждане на дръвчета, 
почистване на парк ”М. Кусев”- Аязмото в 
нашия град. Разбрахме, че прилепите имат 
много важна роля в екосистемите.Те из-
пълняват незаменими функции, унищожа-
ват огромни количества вредни насекоми 
и осигуряват опрашването на цветовете и 
разпространението на семена на много 
видове. Научихме много любопитни и по-
лезни факти за прилепите, изработвахме 
къщички за прилепи, рисувахме и участ-
вахме във викторина. През миналата годи-
на засадихме и нашия чинар в училищния 
двор, заедно с нашите родители. 

През 2010 г. класът ни се включи в про-
екта „Let The Forests Breathe” по програма 
„Коменски”, а това е една прекрасна въз-
можност да участваме в повече инициати-
ви в тази посока.

VI-то ОУ„Св. Никола”
гр. Стара Загора

”Накъде си тръгнал,човече”

Клубът ни е създаден преди 3 годи-
ни. В него членуват ученици от V, VІ и VІІ 
клас. Нарекохме клуба си на името на 
нашата планина Рила неслучайно, а за-
щото нашето китно селце се намира в 
полите на величествена Рила, в нейните 
южните склонове, непосредствено до 
защитените територии на НП ”Рила”. За 
да разпознаваме различни видове дър-
вета, растящи в Рила, се запознахме с 
различни представители на дървесните 
видове, срещащи се в нашата гора – бор, 
ела, смърч, мура и широколистните - дъб, 
бук, бреза, трепетлика, върба и др. Изра-
ботихме личен паспорт на всеки от ви-
довете и описахме местностите, където 
се срещат. По-специално внимание отде-
лихме на интересни дървета, свързани с 
легенди или важни събития в родния ни 
край. Изготвихме анкета с интересно-
то и предизвикателно заглавие ”Накъде 
си тръгнал,човече”, за да провокираме 
всички и да ги накараме да се замислят 
колко ни е нужна природата. Направихме 
проучване за най-старите, най-високите 
и най-интересни дървета в региона и ги 
описахме. 

Най-старото и най-интересно дърво 
според нашите проучвания е вековният 
бор в местността „Копана църква” в зем-
лището на с. Добърско. Местните хора 
казват, че това дърво е на близо 300 го-
дини. Коренищата му са на повърхността 
и легендите разказват, че в миналото там 
под дървото се е отслужвала църковна 
литургия. И сега близо до него има малък 
дървен параклис, който показва, че това 
е свято място за нас, местните хора.

Еко клуб ”Рила-нашата планина”
ОУ ”Неофит Рилски”

с. Горно Драглище, община Разлог
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„Бъди доброволец! Дай своя принос!”
За да подпомогне от една страна, работата на доброволците, а от друга - 

да насърчи още повече хора да вземат участие в доброволчески дейности, 
Европейската година на доброволчеството 2011 си е поставила четири цели, 
а именно:

•	 Да се намалят пречките пред доброволчеството в Европейския съюз;
•	 Да се дадат повече права на доброволческите организации и да се подо-

бри качеството на доброволчеството;
•	 Доброволческите дейности да бъдат възнаграждавани и да им се отдаде 

признание;
•	 Да се повиши осведомеността по отношение на стойността и значимост-

та на доброволческия труд.

За да бъдат постигнати тези цели, през годината на доброволчеството Ев-
ропейската комисия насърчава и подкрепя обмена на добри практики между 
доброволците. Комисията подкрепя нови европейски инициативи за създа-
ването на мрежи с цел да се стимулират различни обмени и полезните взаи-
модействия между доброволческите организации и други сектори.

През тази година се проведоха стотици дейности, които да насърчат до-
броволчеството и да провокират хората да се замислят колко важна и стой-
ностна е тяхната доброволческа дейност. На равнище ЕС бяха реализирани:

Турне на ЕГД 2011 - Доброволци пътуват в държавите от ЕС в продължение 
на една година, като популяризират своята работа и разговарят с политици и 
с обществеността на всеки етап от своята обиколка. През България, турнето 
премина през месец ноември. В него се включиха много млади хора, които 
осъзнават потребността да бъдат доброволци.

Предаване на EГД: 27 „Предаващи” репортери доброволци следят работата 
на 54 доброволчески организации и създават аудио-, видео- и писмени ре-
портажи, които да бъдат показани от медиите. В края на годината комбинира-
ните репортажи са обединени в документален филм за Европейската година 
и нейното турне, който ще може да бъде излъчен.

Четири тематични конференции през 2011 г., на които се обсъждат клю-
чови проблеми, свързани с доброволчеството: 

на 8 януари в Будапеща: „Признание за доброволчеството”; през май/юни: 
„Благодарност за доброволците и техния ценен принос”; през октомври: 
„Права за доброволческите организации”; през декември: Закриваща конфе-
ренция относно бъдещите предизвикателства.

В съзвучие с посланието и целите на Европейската година на добровол-
чеството през 2011 ние даваме своя принос, участвайки в различни добро-
волчески инициативи от местен, национален и европейски мащаб, преди 
всичко като част от екипа TeamEuropeJunior 2011.

Европейска година 
на доброволчеството 
2011
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TeamEuropeJunior - 2011

Под знака на 2011 - Европейска година на доброволчеството, Представител-
ството на Европейската комисия в България стартира пилотна иновативна иници-
атива - TeamEuropejunior – 2011. Това е екип от млади хора, студенти, които имат 
желание и знания да участват в комуникационните дейности на Представител-
ството на Европейската комисия и на информационната мрежа „Европа Директно” 
в България през 2011г. Общият брой на участниците в този екип е 44.

Основната задача на TeamEuropejunior – 2011 е да участва в инициативата на 
европейската комисия “Отново на училище” през май 2011 година по повод на Ев-
ропейската година на доброволчеството и да разкаже за своите доброволчески 
информационни дейности по важни европейски въпроси по време на гостуване-
то в София на европейския доброволчески тур, 21 – 27.11.2011 година.

„Обратно в училище”

Европейската комисия и германското правителство по време на германското 
председателство на Съвета на ЕС през 2007 година поставят началото на тази ини-
циатива като част от честването на 50-годишнината от Договора от Рим. Следващи-
те председателства на Съвета на ЕС също се присъединяват към тази инициатива 
и тя се превръща в традиция.

Идеята е служители от публичната администрация на държавите членки на ЕС 
и служители от институциите на ЕС да посетят училищата, които са завършили, за 
да обсъдят с учениците въпроси от европейско естество, които вълнуват и двете 
страни. На гостите често биват задавани въпроси за настоящата им работа и опит 
в сферата на европейската интеграция, както и за предизвикателствата и възмож-
ностите за учене, живот и работа в ЕС.

Представителството на Европейската комисия в България инициира кампания-
та “Обратно в училище” през 2011 година под знака на Европейската година на до-
броволчеството. Кампанията се разгърна в пълна степен непосредствено около и 
на 9 май – Денят на Европа. Участниците в TeamEuropeJunior 2011 посетиха учили-
щата, които са завършили, и говориха пред учениците за настоящето и бъдещето 
на ЕС, обясниха как и защо е породен интересът им към европейските събития и 
споделиха личния си опит в тази област и участието си в доброволчески дейности. 
В резултат се получиха целенасочени и интересни дискусии. На учениците и учи-
лищните библиотеки бяха предоставени информационни материали и учебни по-
магала относно европейската интеграцията и доброволчеството.

Забележителен е размерът на кампанията, тъй като доброволците говореха 
пред младежи от над 15 града в България в общо 40 училища. В някои от тях учи-
лищните ръководства бяха организирали събитието да протече пред аудитория от 
70-80 души, а на други места доброволците изнесоха неколкократно своите пре-
зентации. 

Европейска година 
на доброволчеството 
2011
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Изложение „Европа за нас”

Между 13 и 15 май 2011 в София се проведе Изложение за проекти по евро-
пейски и международни програми „Европа за нас”, организирано от Българския 
икономически форум, Представителството на ЕК в България и 8 министерства. 
На изложението присъстваха освен представители на всички оперативни про-
грами, консултантски организации по европейски проекти, представители на 
бизнеса, на местната и регионалната власт от цяла България, както и много лю-
бопитни граждани. 

Доброволци от TeamEuropeJunior 2011 участваха активно и в трите дни на из-
ложението. Някои от тях оказваха съдействие при комуникацията с посетителите 
и ги консултираха, други осигуряваха достъп до информационните материали и 
се грижеха всеки посетител да се сдобие с необходимите му такива. Някои от до-
броволците изнасяха презентации на европейска тематика пред събралите се и 
дискутираха с тях актуални европейски проблеми. 

Еколагер „Грижа за гората”

От 30 май до 2 юни 2011г. в Копривщица се проведе Еколагер „Грижа за гората”. 
Той беше съвместно организиран от Центъра за развитие на човешки ресурси и 
Европа Директно София. За участие в него с конкурс бяха определени 8 екоклу-
ба от училища от различни градове в България. Доброволци от TeamEuropeJunior 
2011 бяха поканени на лагера, за да разкажат на учениците за доброволчеството 
като цяло и неговите прояви в България, както и да споделят своя опит в областта. 
В продължение на 4 дни участниците обменяха добри практики в сферата на опаз-
ването на околната среда и проведоха доброволчески дейности от екологичен 
характер – залесителни и природоопазващи акции в околните местности. 

Информационните действия на TeamEuropeJunior – 2011 са изцяло добровол-
ни и в тясна координация с Представителството на Европейската комисия в Бъл-
гария и мрежата „Европа Директно”. Участието на студентите в TeamEuropeJunior 
2011 обаче не ограничава по никакъв начин проявите им в доброволчески кам-
пании, инициирани по друго направление. Напротив, те са изцяло подчинени на 
девиза на информационната кампания за доброволчеството - “Бъди доброволец! 
Дай своя принос!”.
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Помощ за историческото 
наследство на Европа

VOCH - Доброволци за културното 
наследство

Грижата за културното наследство е прио-
ритет в много държави от Европа. Добровол-
ците играят ключова роля за опазване и под-
държане на античните паметници, райони и 
обекти с културна и историческа стойност. 
Партньорите по проекта VOCH имат предвид 
именно тези хора, когато се залавят с предос- 
тавянето на обучение за развитие на умения-
та и специализирано обучение за сектора на 
културно наследство.

Партньорите си сътрудничат по отноше-
ние на дизайна, разработването и предоста-
вянето на набор от кратки учебни модули за 
доброволци и координатори на доброволци. 
Модулите покриват различни теми като упра-
вление на доброволци, стратегии за финанси-
ране, комуникации, обучение на възрастни и 
управление на публичните прояви. 

Доброволци в музеите и в сферата на кул-
турното наследство – европейски наръчник, 
наличен на английски, немски, италиански и 
словенски език.

Интернет страница
www.amitie.it/voch

Партньори: 

Австрия
Musis

Италия
Amitie Srl, ECCOM – 
Европейски център 
за културна организация и управление
Istituto Beni Culturalo della 
Regione Emilia-Romagna Museoo Del Tessuto 
Di Prato

Словения
Словенска асоциация на музеите 
(Координатор)
Великобритания
EMF – Европейски форум на музеите
Музей в Манчестър

Многостранен проект 
2007-2009
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Успешни европейски проекти,
посветени на доброволческия труд

В подкрепа  
на „зелените” доброволци

Среди за учене
Централизиран проект по секторна про-

грама „Грюндвиг”. Мрежата е насочена към 
разработване на начини за признаване и под-
крепа на самостоятелното учене чрез добро-
волческа работа по проекти за околната сре-
да или чрез проекти за развитие на местната 
общност или активно гражданство. Коорди-
натори на доброволци и работещи в областта 
на общностното развитие от организации за 
околната среда взимат участие в редица обу-
чителни събития. Целта е както да се подобри 
качеството на проектите, по които те работят, 
така и да се създадат нови възможности за са-
мостоятелно учене на доброволците.

Мрежата, също така, промотира начини за 
използване на проекти за околната среда като 
възможности за учене на хора в неравностойно 
положение. В рамките на проекта „Среди за уче-
не” са изготвени наръчници, инструменти, как-
то и интерактивна Интернет страница с добри 
практики. Наред с това, конференция и доклад 
по проекта представят работата с представите-
ли на уязвими групи по инициативи, свързани 
с околната среда. Членовете на проекта също 
така разработват акредитационна система в 
сътрудничество с образователни организации. 
Мрежата вдъхновява създаването на втори 
проект - „Среди за учене II”, който се финансира 
от програма „Леонардо да Винчи” на ЕС. Послед-
ният проект има за цел да разработи рамка за 
валидиране на умения, придобити чрез добро-
волческа работа по проекти за околната среда, 
която да е валидна в цяла Европа.

Интернет страница
www2.btcv.org.uk/display/
environmentsforlearining

Партньори
България
Зелени Балкани
Естония
ELF – Естонски фонд за природата
Исландия
Агенция за околната среда
Италия
Legambiente
Литва
KNOPC
Румъния
Политехнически университет в 
Тимишоара, Национален парк Ретезат
Великобритания
Колеж Брокстоу, BTCV (координатор)
Мрежа 2002-2005

Доброволци в парковете 
в Европа – опит и резултати

„Като доброволец от националните пар-
кове в Абрузо, Лацио и Молизе придобих нов 
опит. Срещнах се с интересни хора, чувст-
вах се добре с тях и бях щастлива, че мога да 
опозная страна, толкова далече от моята, 
и в която съществуват доброволчески прак-
тики, различни от познатите ми. В такива 
моменти откриваш, че чувствата към хора-
та, с които работиш, и към природата, са 
уникални във всяко едно кътче на света.” 

Клаудия Алесандрели от Италия, доброво-
лец в Националния парк Гая в Литва през 2009.

„Екипите са малки и по време на престоя 
сменят своите лагери. Планът беше да се из-
следват пътеките за хора, които се придвиж-
ват в инвалидни колички. Вайт, моят парт-
ньор, които има увреждане, се придвижва в ин-
валидна количка. Едно от местата, на които 
отидохме, беше Хверавелир. На това място 
можеш да усетиш вулканичната страна на 
Исландия - и можеш също да я помиришеш. 
Прекарах една чудесна седмица в Исландия и 
придобих много нов опит. Станахме свиде-
тели на много добри примери за това как ра-
ботят доброволците в Исландия.” 

Вайт Рифър и Дженс Хоми, доброволци от 
природни паркове в Германия, които посеща-
ват екипите от доброволци, работещи по 
пътеките в парковете в Исландия.

Интернет страница
www.freiwillige-in-parks.de/grundtvig-
learning-partnership-european-volunteers

Партньори
Германия
Europarc Deutschland, в сътрудничество с 
Федерация Europerc (Координатор)
Исландия
Агенция по околната среда на Исландия
Италия Federparchi – Europarc Italia
Латвия Агенция за опазване на околната сре-
да Литва, Асоциация на държавните паркове 
и резервати
Румъния Администрация на националния 
парк на планината Родна
Испания Фондация за националната при-
рода Фернанд Гонзалес Берналдес и Europarc 
Испания Обединено кралство
Europarc Атлантически острови
Партньорства за познания 2008-2010
Доброволци от Европа в парковете
Многостранен проект по СП „Грюндвиг”, 
2010-2013
Управление на доброволци в парковете в 
Европа
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Дилема 2: Мислене или чувства

Теза: 
Мисленето въздейства на емоциите, 
емоциите въздействат на мисленето

Понятието „емоционална интелигент-
ност”, което е част от световната педаго-
гическа „мода”, понякога се интерпретира 
инструментално - като набор от техники за 
„контрол” над емоциите, тяхно „заскобява-
не” или недопускане в „професионалните” 
взаимоотношения. Всъщност емоционал-
ната интелигентност е много по-дълбоко и 
многопластово понятие. 

На първо място това означава, че тряб-
ва да се научим да приемаме емоциите си - 
както „положителните”, така и „отрицател-
ните”. Не е проблем това, че изпитвам гняв 
(дори ако моите ученици или собствените 
ми деца са ме ядосали с някоя обичайна 
лудория ). Проблемът възниква тогава, 
когато, неспособна да призная пред себе 

Програма „Коменски” –  Индивидуален 
квалифик ационен курс

Образованието – 
„човешко, твърде човешко ...”
Евелина Иванова-Варджийска
Преподавател по философия в 91 НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов”, София
Преподавател по методика в ПУ „Паисий Хилендарски”

си и да приема това чувство, аз фактиче-
ски попадам безкритично под негово въз-
действие и допускам някаква форма на 
агресивно поведение. Ето защо като осно-
вен принцип на педагогическо поведение 
би могло да се формулира следното семп-
ло изречение:

всяко чувство е допустимо, 
но не всяко поведение е допустимо.

Разбира се, за да научим себе си и 
учениците си да разграничават чувства-
та от поведението, се изисква трудна и 
упорита ежедневна работа по създаване 
на речник за изразяване на чувствата 
и развитие на уменията за споделяне и 
анализ. 

Често проявеното чувство (например 
гняв) е вторично и всъщност е маска на 
по-дълбоко въздействащо първично чув-
ство (например тъга, изоставеност). Тази 
разлика, обаче, би могла да бъде напра-
вена едва след като са предприети мерки 
за успокояване на видимата, но всъщност 
вторична емоционална реакция. Какви да 
бъдат тези мерки, учителят може да про-
учи предварително, чрез наблюдения на 
децата в моменти, когато те са спокойни. 

Преживяването на емпатия в препо-
даването има силно положително въз-
действие, защото окуражава академичния 
успех, стимулира положителните емоции, 
улеснява комуникацията и разрешаване-
то на конфликти, подобрява качеството 
на взаимоотношенията и проявата на 
разбиране за нуждите и трудностите на 
„другия”.

Интелигентното боравене с емоциите 
може да се развива и чрез целенасочени 
усилия за включване в процеса на пре-
подаване не само на интелектуални, но и 
на емоционални аспекти, например чрез 
честа употреба на творчески техники и 
екшън методи по всички предмети или 
дори чрез семпла техника за получаване 
на обратна връзка, при която питаме не 
както обикновено „Какво мислиш, че нау-
чи днес?”, а преформулираме въпроса по 
следния начин – „Какво чувстваш, че си 
научил днес?”

Дилема 3: 
Контрол или автономност и подкрепа

Теза: В успешните образователни систе-
ма водещата функция на институциите 
не е контролът, а оказването на подкрепа.

Начинът на функциониране на образо-
вателната система е изключително силна 
възпитателна възможност. Още американ-
ският философ Джон Дюи обосновава теза-
та, че децата учат много повече от начина 
на функциониране на училището. В този 
смисъл най-добрият начин да се „препо-
дават” ценности е, когато училището е жив 
пример за ценността, която трябва да се 
преподава.

Успешните образователни системи, 
като например финландската, с която по 
време на квалификационния курс имахме 
възможност да се запознаем благода-
рение на обучителя и на петима колеги 
учители, са основани върху принципа на 
сътрудничеството и автономността на 
учителите. На централно равнище се раз-
работват политики, които реално се осъ-
ществяват на местно равнище. Разбира 
се, подобен модел може да функционира 
успешно само при условие на изключител-
но висока квалификация на учителите, на 
широко обществено признание за техния 
труд и на системна подкрепа, която им се 
оказва от институциите. По такъв начин 
става възможно всяко дете да получи при 
нужда индивидуална подкрепа на възмож-
но най-ранен етап от своето развитие. 
Теоретична основа на подобни практики 
е социо-конструктивисткият подход към 
образованието, при който е важна актив-
ната роля на ученика и неговото участие в 
процеса на обучение.

В така очертания контекст на успешни 
образователни практики, ориентираните 
към контрол „силови” мерки за контрол, 
като например различните видове наци-
онални изпити и ранг-листи, се плъзгат в 
повечето случаи по повърхността. Коли-
чествено измеримите постижения могат 
да уловят само една част от личностното 
развитие на ученика и учителя, което би 
трябвало да бъде основна цел в образо-
ванието и, съответно, основен критерий 
за успех.

Всички размишления до момента биха 
били чиста утопия без реално присъствие 
в обществото на фундаментални ценности 
като доверие (към учителите, към инсти-
туциите, на гражданите един към друг) и 
сътрудничество. От друга страна, качестве-
ната образователна система е най-разумна-
та възможност за възпитаване на децата в 
подобни ценности, а оттам и за постигане 
на промяна в обществото.
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Дилема 4: 
Съревнование или сътрудничество

Теза: 
Децата учат по-добре в атмосфера 
на сътрудничество.

Децата (а и възрастните :) имат естествена и 
насъщна нужда от движение и игра. Липса-
та им ни кара да се чувстваме нещастни и да 
страдаме, а може да доведе и до различни 
видове агресивно поведение и насилие. 

В хода на семинара обучителят цитира 
актуални емпирични изследвания на учени 
от Харвард, които доказват, че децата учат 
по-добре в атмосфера на сътрудничество, 
а не на съревнование, което предизвиква 
стрес и по такъв начин, особено в дълго-
срочна перспектива, води до намаляване 
на постиженията. Игровият подход в пре-
подаването има голямото предимство не-
посредствено да стимулира и увеличава 
креативността. Така наречените „здраво-
словни игри” или игри без съревнование 
не само са интересни, но водят и до пости-
гането на изключително ценни резултати 
като взаимно опознаване, намаляване на 
напрежението и агресията, успокояване 
на атмосферата, създават възможности за 
участие и индиректен физически контакт 
(докосване). Здравословните игри са забав-
ни, вдъхновяващи, доставящи удоволствие, 
уважаващи човешкото достойнство, защо-
то никога и при никакви обстоятелства на 
допускат унижение на личността. Те подпо-
магат развитието на сетивата, учат на нови 
знания и умения, дават възможност за опо-
знаване на собствените таланти, пораждат 
увереност.

Ролята на „здравословни игри” могат да 
изиграят най-различни групови дейности, 
познати например от практиките на педа-
гогика на преживяването (скаути, лагери 
за оцеляване сред природата), находчиви 
и разнообразни творчески техники (театър, 
пантомима, театър на сенките, музика, изоб-
разителни изкуства) и всякакви други (дори 
„щури”) идеи, чието осъществяване не из-
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исква толкова мислене, колкото творчество 
и сътрудничество в групата. За да се получи 
обучителният ефект, задължително е след 
приключване на дейността да се проведе 
фаза на задълбочена рефлексия върху при-
добития опит.

В процеса на игра може да се развият 
изключително динамични групови отно-
шения, които са важен източник и възмож-
ност за учене. Колкото повече роли може 
да изиграе личността, толкова по-здрава 
и стабилна е тя! Новите роли предоставят 
възможност за научаване и развиване на 
нови умения.

Не е възможно да се постигне качест-
вено кооперативно и интерактивно препо-
даване и учене, ако не са създадени някои 
предварителни условия:

взаимно опознаване, доверие, 
сигурност и силна групова 
принадлежност (кохезия). 
Тази тежка емоционална работа е не-

отменимо предварително условие за ус-
пех и качество на постиженията в образо-
ванието.

Равносметката

Участието ми в обучението „Групова ди-
намика и социални умения в класната стая” 
има значим ефект върху личностното ми 
развитие като възможност за осъзнаване 
важността на емоциите в ученето и препо-
даването и като запознаване с конкретни 
стратегии за развитие на умения в сферата 
на т. нар емоционална интелигентност. 

Възнамерявам да преработя програми-
те и дизайна на водените от мен универси-
тетски курсове по методика на обучението 
за включване на повече дейности и теоре-
тични принципи на използването на гру-
повата динамика, емоциите и социалните 
умения в процеса на обучение. Имам наме-
рение да включа в годишното си разпре-
деление модули за сплотяване на групата 
и развиване на емоционални и социални 
умения в класовете, на които преподавам 
през учебната 2011-2012 година - филосо-

фия в 9-12 клас на 91 НЕГ, София като въз-
можност за мотивиране и за създаване на 
по-добри рамкови условия за учене.

Наученото в този семинар ми дава въз-
можност да допринеса за разпространение 
на информация за важността на груповата 
динамика и социалните умения в проце-
са на преподаване сред студенти - бъде-
щи учители по философия, както и - като 
член на Асоциацията на преподавателите 
по философия - сред действащи учители в 
национален мащаб. Надявам се да успея да 
„запаля” и мотивирам моите колеги да се 
ангажират и положат усилия за създаване 
на атмосфера на диалог, споделяне и съ-
трудничество в училище.

Надявам се също, че като споделям 
наученото, ще допринеса за създаването 
на благоприятни условия за осъзнаване 
важността на междуличностните и групо-
ви отношения и на емоциите като предва-
рителни условия за постигане на качество 
в обучението и за съответните промени в 
нагласите на преподавателите. 

Развитието на социални умения е осо-
бено важно в светлината на актуалните 
приоритети на образованието в България, 
свързани с изграждане на ключови компе-
тентности и осъществяване на гражданско 
образование. По такъв начин става възмож-
но да се надхвърлят рамките на преоблада-
ващите в момента образователни цели на 
равнището на знания и възпроизвеждане 
на информация и да се поставят основи-
те на целенасочена и системна работа по 
посока на развитие на умения за учене и 
изследване, за разрешаване на проблеми, 
както и на нагласи за активно ангажиране 
на учители и ученици в развитието на учи-
лищните общности.

Индивидуален 
квалифик ационен курс



Доц. д-р Румяна Тодорова
Преподавател по английски език,
Институционален координатор по Еразъм 
Зам. ректор по научно-изследователска 
и международна дейност 
ШУ„Епископ Константин Преславски”

Преподавателските мобилности по 
Еразъм, които съм осъществила до този 
момент, бяха много ползотворни за мен 
както на първо място като професиона-
лист, така и като личност. С всяко следва-
що посещение се връщам много обогате-
на като преподавател, имащ възможност 
да общува със студенти и колеги от други 
европейски университети. Освен това, 
менталната картина на човек непрекъсна-
то се допълва при допира до други култу-
ри. В по-общ план, като Институционален 
координатор, смятам, че ШУ също печели 
от тези контакти и визити, защото добрите 
практики и опит неминуемо се използват 
в пряката ми работа, а и винаги гледам 
много положително на факта, че това, кое-
то правим, не се различава съществено от 
работата на нашите колеги. Когато човек 
се изправи пред студенти от друг универ-
ситет и друга култура и по реакциите им 
разбере, че те оценяват това представено-
то, това вече носи огромно удовлетворе-
ние и положителен заряд, най-малкото до 
следващата мобилност, до новите срещи, 
до новите запознанства и приятелства.

 
Диана Съботинова
Преподавател по микроикономика, 
макроикономика и световна икономика 
в Бургаски свободен университет 
Еразъм период в Шотландия, 10 -16.04.2011

С Университета на Западна Шотландия 
в Пейсли комуникацията винаги е била от-
лична. Отношението от отдела по междуна-
родно сътрудничество в лицето на Норман 
Макмилън бе изключително любезно. Оси-
гурен ми бе достъп до Интернет мрежата 
на университета, карта за ползване на уни-
верситетската библиотека, бюро за работа 
и възможност за посещения на лекции на 
различни преподаватели. Семинарът за 
представяне на темата „Макроикономиче-
ски последици от застаряването на насе-

лението” бе организиран с конферентна 
връзка с участието на студенти и колеги 
от университета. Проведени бяха срещи 
с преподаватели по сходни дисциплини. 
Предоставени ми бяха програмите по спе-
циалности, към които проявих интерес. 

Престоят ми в Университета на За-
падна Шотландия в Пейсли може да бъде 
оценен като много полезен с работата в 
мултикултурна среда, използването на ре-
сурсите на университетската библиотека 
и докосването до атмосферата на Шотлан-
дия – люлката на индустриалната револю-
ция и родно място на бащата на икономи-
ката Адам Смит, на поета Робърт Бърнс, на 
изобретателя на парния двигател Джеймс 
Уат и на професор по финансова история 
от Харвард Нийл Фъргюсън.

Доц. дфн. Мария Грозева
НБУ. Добри практики в обучението

Обменът на студенти и преподавате-
ли между НБУ, департамент „Чужди езици 
и литератури”, програма „Германистика” и 
Лайпцигския университет, Института по 
транслатология и приложна лингвистика” 
и Института по славистика е по договор, 
стартирал през 2003 г. Обменът на препо-
даватели и студенти е без прекъсване до 
момента.

Като особено добри практики на сътруд-
ничество между преподавателите от двата 
университета могат да бъдат посочени:
•	 Съвместно разработване на системи от 

упражнения, предназначени за отдел-
ните видове превод - писмен, двустра-
нен, последователен и симултанен;

•	 Разработване курса „Записки в консеку-
тивния превод”, както и на материалите 
за него. Курсът е уникален за страната и 
се води единствено в НБУ;

•	 Обмен на методически похвати при обу-
чението по превод от немски към бъл-
гарски и от български към немски език;

•	 Съвместен подбор и подготовка на тек-
стовете за писмен, консекутивен, дву-
странен и симултанен превод;

•	 Обсъждане на методите на обучение 
с оглед на специфичните трудности, 
видeни през погледа на оригиналния 
носител на езика на превода.

Доц. д-р Красимира Алексова
Катедра по български език, 
Факултет по славянски филологии, 
СУ „Св. Климент Охридски”
за преподавателска мобилност
по програма “Еразъм” в Провансалски 
университет, Екс ан Прованс
Преподавателската мобилност беше осъщест-
вена в периода 01 - 07.04.2011 г. 

I. Лекции 
Координирах времето на посещението 

си с лекторката по български език и култу-
ра в Провансалския университет ст.н.с.П 
ст. д-р Неда Павлова Мутафчиева, както и с 
ръководителя на Департамента по славис-
тика проф. Марк Вайншайн. Предложени-
те теми за лекции бяха одобрени. За лек-
циите студентите бяха уведомени от д-р Н. 
Мутафчиева лично. Студентите получиха 
разпечатки с подробна информация по 
проблемите, засегнати в лекциите.

1. Минало несвършено време в съ-
временния български език.

Освен теоретичния аспект в лекцион-
ната част: инвариантно значение на им-
перфекта, място в темпоралната система, 
съпоставка между имперфект и презент, 
имперфект и аорист, със студентите рабо-
тихме и върху употребите на минало нес-
вършено време, при отчитане на специфи-
ката на двата глаголни вида в имперфект, 
като разработих упражнения, представящи 
основни и специфични контексти на упо-
треба на имперфекта в българския език.

2. Езиковата ситуация в България
В разгърнат вид, както и в резюми-

рани материали (хендаути), представих 
на студентите спецификата на езиковата 
ситуация в съвременна България: езици, 
които се говорят на територията на Бъл-
гария, йерархични отношения между тях, 
етническа характеристика и типологиче-
ска принадлежност на тези езици и др. 

II. Контакти с лекторката по български 
език и култура в Провансалския универ-
ситет и с българо-френски асоциации.
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