
            
             

 

                        

20 и 21 ноември 2010 г.                              
Посолство на Република България в Испания  

Тvs. Santa Mª Magdalena, № 15, Мадрид 

Асоциациятa на българите в Испания"БАЛКАН"                                                   
Асоциациятa на българските училища в чужбина 

с подкрепата на 
Посолството на Република България в Испания 
Генералното консулство на Република България   

във Валенсия, Испания 
 

ОРГАНИЗИРАТ 
 

«Българското училище в Испания. 
Специфика, постижения, предизвикателства» 

 

 

 

 

 

http://www.aibebalcan.com 
E-mail: info@aibebalcan.com 

 

 
 

http://www.abgschool.org 
 
 

Финансира 

 
Министерство на образованието, младежта  

и науката 
Национална програма „Роден език и култура  

зад граница” 



 
     

 
 
 
 
 
   
 

ПРОГРАМА 
 

20 ноември 2010, събота 
 

11.00 – 11.10     ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ  
„Обичам те, учителю”  -  театрална формация, ПБНУ  „Св. 
Иван Рилски", Хатива 
 
11.10 – 11.20  Поздравления от официалните лица към 
участниците в  kонференцията: 

� Изказване на посланика на Република България в Испания; 
� Изказване на генералния  консул на Република България 

във Валенсия, Испания; 
� Изказване на представител на ДАБЧ. 

 
12.00 – 14.00  ПЪРВА СЕСИЯ 
 модератори г-жа Олга Сагаева и г-жа Ася Ралчевска 
 
12.00 – 12.10  „Българското училище в Испания: организация, 
опит, трудности”  -  г-жа Петя Цанева, директор, ПБНУ                  
„Св. Иван Рилски", Мадрид 
 
12.10 – 12.20  „Българското училище в Испания: 
образователен процес”  - г-жа Ваня Пенчева, директор, ПБНУ 
„Св. Иван Рилски", Хатива 
 
12.20 – 12.30  „Българското училище в чужбина: посланик за 
разпространяване на българската култура по света - 
извънкласна дейност”  - г-жа Камелия Митева, ПБНУ „Св. Иван 
Рилски", Хатива, и г-жа Ваня Топузова, ПБНУ „Св. Иван Рилски", 
Енгера 
  
12.30 – 13.30  Дискусия с участието на представителите на 
българските училища в Испания (организатори, 
преподаватели, заинтересовани) 
 
13.30 – 14.00  Заключение 
 
14.00 – 15.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА (бюфет)    
 
ИЗЛОЖБА „Всички заедно за по-добър свят  –  моята 
страна"  - рисунки на деца от българските училища в Испания 
  

 
„ПОЗДРАВ" -  детска фолклорна формация  ПБНУ  „Св. 
Иван Рилски",  Мадрид 
 
15.00 – 17.30  ВТОРА  СЕСИЯ    
 модератори г-жа Корнелия Драганова и г-жа Камелия 
Митева 
 
15.00 –15.15  „Необходимост от взаимодействие и 
взаимопомощ между българските училища в чужбина 
и държавните институции - трудности и успехи”  г-жа 
Снежина Мечева, УС на Асоциация на българските 
училища в чужбина, директор на българското училище 
към посолството на Р България, Лондон, Великобритания 
 
15.15 – 15.30  „Българската общност - асоциации, 
образователни проекти и комуникационна мрежа”  
Държавна агенция за българите в чужбина 
 
15.30 – 15.45  „Специфика, резултати, перспективи на 
националната програма „Роден език и култура зад 
граница”  
 
15.45 – 16.30  Дискусия  с участието на 
представителите на българските училища в Испания 
(организатори, преподаватели, заинтересовани) 
 
16.30 – 17.00  Заключение 
 
17.00 – 17.30    ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 
 
 
 
                           21 ноември 2010, неделя 
 
11.00 – 11.40  “Преподаване на литература  в смесена 
паралелка” - oткрит урок в ПБНУ "Св. Иван Рилски", 
Мадрид,  11 и 12 kлас 

 


