“Роден език и култура зад граница”

конференция
на Асоциацията на българските училища в чужбина
с подкрепата на Министерството на образованието и науката
и Държавната агенция за българите в чужбина

ПРОГРАМА
10.30– 10.35 Откриване – ст.н.с. д-р Боян Кулов, председател на Асоциацията на
българските училища в чужбина
10.35– 11.00 Поздравления към участниците в Конференцията
11.00 – 11.05 „Разпространението на българския език и култура извън България –
непосредствени цели“ - ст.н.с. д-р Боян Кулов,
11.05 – 11.15 „Националната програма „Роден език и култура зад граница специфика, резултати, перспективи ” – Министерство на образованието и науката
11.15 – 11.20 „Дейността на ДАБЧ към българските учебни центрове по света – част
от новата държавна политика към българите в чужбина” – Мария Гарева, експерт в
Държавната агенция за българите в чужбина
ПЪРВА СЕСИЯ

11.20 – 13.30

Председател на сесията - Райна Манджукова, член на УС на АБУЧ

11.20–11.30 Райна Манджукова
„Българските деца в чужбина пред обектива на камерата” – филм
11.30 – 11.40 Д-р Ирина Ботева –Владикова - директор на българското училище
”Св.св.Кирил и Методий” във Виена, Австрия
"Необходимост от двустранни правителствени споразумения за засилване ролята на
българския език в чужбина"
11.40 – 11.45 Снежина Григорова-Мечева директор на българското училище в Лондон,
Великобритания
”За една английска матура по български език – специфика на проблема във
Великобритания”
11.45 – 11.50 Боянка Иванова – директор на българското училище „Джон Атанасов”,
Чикаго, САЩ
„Бързите асимилационни процеси в отдалечени от Европа страни, в частност САЩ”
11.50 – 11.55 инж.Таша Малешкова – директор на българското училище към посолството
на Република България в Кувейт
„ Българските училища в чужбина и отношението на българските медии към тях”
11.55 – 12.10

Пауза с кафе

12.10 - 12.25 Камелия Трибулен-Конакчиева - председател на настоятелството на
българското училище „Св.св.Кирил и Методий”, Париж, Франция
"Необходимост от законодателни решения за обучението по български език зад
граница"
12.25 -12.40 Венетка Агайн – българско училище в Лайден, Холандия
„Обучението по български език на деца от детската градина до ІV клас в Холандия:
опит на училището „Св.св. Кирил и Методий” в Лайден”
12.40 - 12.55 Мария Амзина - мениджър на образователната институция „Образователни
технологии“
„Он - лайн система за обучение по български език - за начален курс – 1 – 4 клас;
основен курс – 5 – 7 клас и гимназиален курс”
12.55 – 13.05 „ Имигранството – орисия или съдба на българина” – филм-проучване
на историята на българската имиграция в Америка от учениците на българското
училище „Джон Атанасов” , Чикаго, с ръководител Боянка Иванова
13.05 – 13.30

ДИСКУСИЯ

13.30 – 14.30

ОБЕДНА ПОЧИВКА (бюфет)

Представяне на продукцията на издателствата : „Просвета”, „Анубис”, „Булвест
2000”, „Летера”, „Тангра”, „Фют”, „Слово”, „Кронос”, „Братство” – Ниш, Сърбия.

ВТОРА СЕСИЯ

14.30 – 18.00

Председател на сесията - представител на
Министерството на образованието и науката

14.30 – 14.45 доц. Станка Вълкова - СУ „Св.Климент Охридски” – Департамент за
информация и усъвършенстване на учители
„ Овладяване на българския език от ученици в чужбина в контекста на идеите на
комуникативна езикова компетентност”
14.45 – 15.00 доц. д-р Адриана Дамянова - СУ „Св.Климент Охридски”
„Ученето и преподаването на български език и литература в мултикултурна среда”
15.00 – 15.15 Доц. д-р Росица Пенкова – СУ „Св.Климент Охридски” – Департамент за
информация и усъвършенстване на учители
„Обучението по български език в чуждоезикова среда”
15.15 – 15.30 Галина Иванова-Кумбару, директор на българското училище в Никозия,
Кипър, член на УС на АБУЧ
„ Комуникативната компетентност – основен проблем при обучението по български
език в чуждоезикова среда (в контекста на учебните програми на МОН)”
15.30 – 15.45 Екатерина Гержик – Българско училище „Аз Буки Веди”, Украйна
"Специфика, резултат, перспектива на български културно- просветен център "Аз
Буки Веди"
15.45 – 15.50 Маргарита Маринова – директор на Българското училище към посолството
на Република България в Москва, Русия
„ Специфика на обучението по български език в руска езикова среда”

15.50 – 15.55 Росица Николова – бивш лектор в Украинско-българския лицей гр.
Приморск, Украйна
„ Изготвянето на програма за обучение по български език в българския лицей
гр.Приморск, Украйна, съобразена с изискванията на българската образователна
система и украинските държавни стандарти.”
15.55 – 16.00 инж.Димитър Христов, гл.секретар на СБЕ и Българската организация в
Чехия
„Запазете българското училище в Прага!”
16.00 – 16.10 Филм - Снежина Мечева
„ 24 май в най-голямото българско училище (Лондон)”
16.10– 16.30

ПАУЗА с кафе (възможност за разглеждане на НИМ)

ТРЕТА СЕСИЯ 16.30 – 18.00 Председател на сесията - Камелия Трибулен Конакчиева
председател на Асоциация „Български език – език европейски”, Париж, Франция
ДИСКУСИЯ

18. 00 ч.

Закриване на конференцията

РЕГИСТРАЦИЯ 9.30 ЧАСА
9.30 – 10.30 Възможност за разглеждане на Националния исторически музей и продукцията
на издателствата : „Просвета”, „Анубис”, „Булвест 2000”, „Летера”, „Тангра”, „Фют”, „Слово”,
„Кронос”, „Братство” – (Ниш, Сърбия).

