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На училище с

Първолачето тази година е с екораница на гърба от преработени бу-
тилки, шишето за вода и кутията за храна - от бамбук и биоразгради-
ми материали, а тетрадките от рециклирана хартия. Новата линия е 
вече на пазара, стига родителят да има отношение към отговорното 
потребление.

Екопърволак
Раницата е от рециклирани бутилки,  
шишето за вода - от бамбук

Производителите на раници пра-
вят промяна в материалите, 
които използват. Платът, от кой-

то са ушити всички модели от серията 
„Gabol", е ново производство на Испа-
ния, като са премахнати PVC матери-
алите. Освен че е екологична, е и олеко-
тена. Цените тръгват от 70 лева според 
модела. „Dakine" пък предлага раници, 
които, без да им личи по нищо, са про-
изведени от рециклирани бутилки. Це-
ните са от 54 лева нагоре.

Масово на пазара раниците са в две 
модификации - с анатомичен гръб или с 
твърд, ако се ползва количка на колелца 
като тези на чантите за пазар. Те самите 
се продават отделно на цена около 35 
лева и смъкват товара от раменете на 
хлапето. Неудобството от ползването 
на модел „тролей" са неравностите на 

настилката по пътя към училище. Но-
вите колекции раници с твърд корпус 
достигат и надхвърлят 200 лева, а се-
рията „Santoro", която постига винтидж 
ефект с комбинацията от текстил, кожа 
и ретропринтове, е около стотачка.

При придържане към разумна цена 
за прилично качество подготовката на 
първолака излиза към 250 лева. Целият 
комплект с всички нужни тетрадки и по-
собия е между 40 и 60, според избрано-
то качество. Тетрадките струват между 
30 и 50 ст. на бройка. Няма промяна на 
цените след миналогодишното поскъп-
ване на хартията с 20%.

Папките с копче, в които сега е мо-
дерно да се държат всички учебници 
и помагала по един учебен предмет, са 
около левче. Цената е 1,50, ако има уши-
рител, който увеличава обема.

Събка Дякова-Чехович е 
психолог с частна прак-
тика в център „Хармо-

ния” и автор на няколко книги.  
Вече два пъти по покана на ОУ 
„Кочо Честеменски” е водила 
срещи с родители на тема по-
стъпване в училище. На 11 сеп-
тември, в навечерието на учеб-
ната година, ще изнесе семинар 
„Родители в първи клас” с вход 
свободен от 18 ч. в НБ „Иван Ва-
зов”.  Той е специално насочен 
към родители на първолаци, но 
е подходящ и за семейства на 
деца между 5-10 г.

– Г-жо Дякова-Чехович, как-
во да кажем на децата в по-
следните дни преди първия 
учебен ден?

– Детето отдавна очаква този 
ден, който е символ на негово-
то порастване. Постъпването в 
първи клас е навлизане в света 
на възрастния. То го усеща като 
нов етап, но още не може да усе-
ти отговорностите, с които той е 
свързан.

Продължава стр. 2

Обяснете му, че 
книгата е символ 
на знанието

В първия 
учебен ден 
заведете 
детето в 
книжарница!



С тетрадка влизаш в големия отбор
Хит са винтидж кориците и брокатът

Тетрадки с послание влизат в 
класните стаи заедно с ученици-
те тази есен.  На серия от най-ма-

сово купуваните от 60 и 80 листа малък 
формат Българският футболен съюз е 
„ангажирал” задната корица. Текстът 
гласи: „Българската история е пример, 
че когато сме единни, тогава можем 
всичко. Българският футболен съюз 
те кани в големия отбор на Красивата 
игра, за да изживееш неповторимата 
емоция от споделената победа и съпре-
живяната загуба и чрез тях да намериш 
приятели за цял живот. Ние сме зад теб. 
Чакаме те на терена!”.

Илюстрации с триумфиращо дете, 

национал с фланелката на България и 
футболна топка допълнително нахъсват 
учениците да се пробват в спорта, като 
в същото време разпалват и патриотич-
ното чувство.

От вътрешната страна на кориците 
се разяснява, че БФС разгръща мащаб-
на дейност в училищата, осигурявайки 
възможност за изява на всяко дете, не-
зависимо от раса, цвят на кожата, пол, 
език, религия, национален и социален 
произход или статуса на семейството 
му. "Ние вярваме, че футболът прите-
жава магическата сила да вдъхновява и 
приобщава всички деца около една цел, 
една емоция, една мечта. БФС вярва в 
институцията Училище. Вярва в българ-
ските учители, най-вече обаче вярва в 
българските деца, които символизират 
тези ценности и участват в разпростра-
нението на посланието на спорта."

На борсите хит тази година е стилът 
винтидж. По този начин са решени ко-
риците, независимо дали са с момиче-

шки, или приключенски и зоомотиви. 
На рафтовете остава и класиката - с 

анимационни герои, флорални еле-
менти и животни. Разнообразието от 
мотиви включва още сърца, елементи 
от пъзели, световни столици, спортни 
звезди. Фолк певиците обаче тотално 
са детронирани. За сметка на това ше-
ства брокатът. Може да е само елемент 
от илюстрацията - например одеялото 
върху котка с миловидно изражение, 
или пък цяла лъскава корица. Цените 
на тези луксозни модели са от 1,60 за 60 
листа малък формат с офсетова хартия 
до 3 лева за големия формат.

Харесват се и актуалните тази година 
едноцветни тетрадки от серията „Черно 
и бяло”, които обаче за сметка на това са 
решени в сигналните тонове на розово, 
циклама, жълто, синьо и зелено.

В последните години има трайна 
тенденция да се търсят по-семпли уче-
нически пособия, казват книжарите. 
Затова крайностите изчезват толко-

В първия учебен ден заведете детето в книжарница!
От стр. 1
Първо, детето отива в първи клас с 

букет цветя за учителя. Родителят трябва 
да му обясни каква роля ще играе учите-
лят и самият родител да е наясно, че в 
живота на детето влиза нов човек. Фигу-
рата на учителя, за да учи детето и да се 
развива като личност, трябва да бъде из-
градена като авторитет. Да се обясни на 
детето, че букетът е благодарност към 
учителя за това, което той тепърва ще 
направи за първолачето. Тези цветя са 
символ на уважението. В началото то се 
гради само от родителите и ако го няма, 
детето няма да бъде мотивирано да учи. 
И е изключително важно родителят да 
внуши почит към родителя.

– Много семейства в своето раз-
биране за празничност и значимост 
на този ден наблягат повече на дре-
хите, раниците и тетрадките. Къде 
е разумната граница?

– Всеки иска детето му да изглежда 
добре. Но бих посъветвала родителите 
освен грижата за външния вид точно в 

този момент да въведат една нова гри-
жа. Да направят нещо ново и различно 
за детето си. Паралелно с хубавите дре-
хи, които са купили, и скъпата раничка, 
и  почерпката, нека направят още нещо 
много важно - да отидат с детето в кни-
жарница. Да го оставят, ако до момента 
не си е купувало само книжка, в този 
ден да си избере. Нека и родителят да си 
купи книга. Защото книгата е символ на 
ученето. А детето тръгва в първи клас, 
за да се учи да чете. Това посещение в 
книжарницата ще даде нови измерения 
на постъпването в училище.

– Какво още бихте посъветвали 
родителите, за да преведат дете-
то през прехода между детската 
градина и училище?

– Това не е лек период за семейство-
то, тръгването в първи клас променя 
ритъма на всички у дома. Като линия на 
поведение на родителите основно бих 
препоръчала доверие в учителя и учи-
лищната система. Ако го няма това отно-
шение, ако той постоянно е критикуващ, 

негативен и недоволен, това се отразява 
и на детето. То губи мотивация да учи.

А ако родителят се доверява на учи-
теля, каквато и да е образователната 
система, всеки прави всичко най-добро 
по силите си. И това доверие се отразя-
ва  позитивно на малкия ученик.

За съжаление, много родители зае-
мат позиция на постоянни наблюдате-
ли, критици, инспектори и съветници. 
Това създава изключително напреже-
ние. Детето е между чука и наковалнята. 
Няма пред себе си позитивен образ на 
училището и на учителя, самото то е де-
мотивирано.

Родителят трябва също да създаде 
дисциплина в отношението към учеб-
ния процес и мотивация. А мотивация-
та се постига така - когато и родителят 
е отворен към знание, показва доверие 
към учителя, купува си и чете книги.

Пожелавам на родителите да се рад-
ват на първия учебен ден. Да усещат 
вълнението на детето и да го използват 
по най-позитивния начин!

Обяснете му, че книгата е символ на знанието
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С тетрадка влизаш в големия отбор
ва бързо, колкото и се появяват на 
щанда. Масовият вкус посяга пре-
димно към офсетовата хартия. Но 
има и привърженици на отговор-
ното потребление, които търсят 
тетрадките от рециклирана хартия 
с по-тънки и по-жълтеникави стра-
ници. Затова книжарите зареждат 
серията "Nature" с PVC корици. Те-
традка от нея със 100 листа - малък 
формат, със спирала, струва 4 лева. 

Най-масовите те-
традки - малък 
формат от 60 
листа, ва-
рират от 50 
ст. за вестни-
карска хартия до 
левче за офсет. За 80 
листа цените са от 60 ст. 
до 1,20 лв.

Направете пробив 
в кариерата си!
Специализиран курс по 
икономически немски език

Германия е най-важният пазар за износа на българ-
ските фирми и един от най-големите инвеститори 
в България.  Добрите познания по немски език 
са важен фактор за успех в кариерата.

Германо-Българската индустриално-
търговска камара – 
Представителство Пловдив 

организира 

КУРС ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ НЕМСКИ 
ЕЗИК 
от 21.09 - 14 .12. 2019 г. , гр. Пловдив  
80 академични часа, 
всяка събота от 09.00 до 13.30 ч.

Повече информация ще намерите на интернет страница: 
https://bulgarien.ahk.de/bg/events/event-details/kurs-wirtschaftsdeutsch-2/  
тел. 032/ 650 454, email: news@ahk.bg

Това лято беше много нисък ин-
тересът към т. нар. "ваканционни" 
издания, казва Гергана Спасова от 
Борса за учебници "Пловдив". В пре-
дишни години се търсели занима-
телни сборници, предимно за децата 
от начален курс, които поддържат 

наученото през годината чрез игро-
ви упражнения. Това лято обаче на 
хлапетата и родителите не им било 
до такива занимания след работата и 
домашните през учебната година.

По-големите пък тотално загър-
бват списъците с литературните 

произведения от задължителната 
програма. Почти никой не ги купува. 
Гимназистите си взимат само хрис-
томатиите, в които има откъси от 
творбите на изучаваните автори, и се 
надяват да изкарат с тях, казват кни-
жарите.

„Ваканционните” сборници залежаха
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Поръчват учебниците по Фейсбук
Комплектите идват от борсите  
по куриер с наложен платеж

И тази година борсите изкупу-
ват старите учебници на около 
40% от коричната цена. Колко 

точно ще броят, зависи от състоянието. 
Проверява се задължително и да няма 
липсващи страници.

Тези, които пък искат да си купят на 
старо нужното за предстоящата година, 

плащат между 60 и 70 на сто от корична-
та цена - пак според това колко е опазен 
учебникът.

Цял комплект по всички предмети на 
старо обикновено излиза около 60-ина 
лева, независимо за кой клас. Най-скъ-
пи са учебниците за осмокласниците и 
за езиковите гимназии, казва Гергана 
Спасова. Който иска нови, трябва да 
приготви поне 150 лева, но зависи как-
ва е конфигурацията - учебници на кои 
издателства са избрали учителите по 
различните предмети в училището.

В масовия случай препродаването 
върши работа и пести пари - като не-
нужното от предишната учебна година 
се продаде на старо и пак на старо се 
купят учебници за следващата. Така за 

Христоматиите 
изпревариха 
учебниците

Тази година помагалата изпре-
вариха новите учебници за 10. 
клас. Преди да бъдат отпечатани 
и да се появят комплектите на 
„Анубис", „Булвест" и „Просвета", 
борсите заредиха готовите хрис-
томатии на издателство „БГ учеб-
ник". Те са помощници в подго-
товката за националните външни 
оценявания и съдържат всички 
изучавани текстове от литератур-
ни произведения. Христоматията 
по литература за предстоящото 
НВО в 10. клас струва 12 лв., а за 
седмокласниците на същото из-
дателство е на цена 7 лева. За 10. 
клас има също сборник „42 тема-
тични теста по български език и 
литература", както и „Тренировъч-
ни тестове по БЕЛ".

Борси за учебници въведоха практиката 
необходимото от списъка на съответно-
то училище да бъде поръчано през стра-
ниците им във Фейсбук. Учениците после 

си получават комплектите по куриер с наложен платеж. Даваме 
тази възможност от няколко години, но едва сега хората започ-
ват по-масово да се възползват от нея, казва Гергана Спасова от 
Борса за учебници „Пловдив". Този начин на пазаруване е особено 
удобен за ученици от околни села, които не е нужно да бият път до 
града и да носят на обратно тежки наръчи учебници и помагала.

цял набор за предстоящата учебна го-
дина може да се плати едва 15-20 лева 
- разликата между продадения на старо 
и купения на старо комплект.

От тази възможност обаче не могат да 
се възползват десетокласниците, които 
са по новата програма и за тях за всеки 
следващ клас излизат нови учебници.

Алъш-веришът не е толкова ефекти-
вен и за възпитаниците на профилира-
ни и професионални гимназии.

Минка Петрова е майка на момче, 
което тази година е завършило Матема-
тическата гимназия. Докато лежи у дома 
с летен грип, нарамила платнена чанта с 
учебници, които са останали от послед-
ната година и отпреди това. От целия 
наръч обаче жената успя да изтъргува 
на старо само христоматията по лите-
ратура - срещу 30% от коричната цена. 
Проблемът е, че учебната литература е 
по-специфична - помагала, учебници по 
немски и английски, специализирани 
учебници, обясни тя. Заради тях всяка 
година подготовката на ученика ù кост-
вала около 200 лева само за учебници. 
През лятото със сина ù успявали да 
продадат на старо едва 1/3 от купеното 
в началото на учебната година. Вместо 
да ги разнасям, този път ще ги подаря 
на някого, имам познати учители, казва 
жената.
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Професионална гимназия  по механотехника 

„Проф. Цветан Лазаров“

 европейско качество    актуални професии и специалности     съвременни методи     богата материална база

а

ти    съврррееееме енниииии мммммеееете оди    богататататата мммммммммататататаа еееериална бабабабааааааззаззаззззззз

Стремежът ни е да отговаряме на търсенето 
на пазара на труда и затова непрекъснато се 
актуализира номенклатурата от специалности 
и професии, по които се подготвят курсистите. 
От учебната 2016/2017 година започна обучение 
по специалността „Машини и системи с ЦПУ“ в 
дуална форма на обучение /обучение чрез работа/ 
по проект ДОМИНО – „Швейцарска подкрепа за 
въвеждане на дуалното обучение в българската 
образователна система“.

ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ си 
сътрудничи с висши учебни заведения, 
като Технически университет – София, 
и Технически университет София – 
филиал Пловдив. Учениците, завършили 
професионалната гимназия, се записват 
с предимство в предлаганите от тях 
специалности.

Професионалната гимназия провежда 
ученическите практики в реална работна 
среда във водещи фирми, като: „Милара 
Интернешънъл” ООД, „Индекс - 6” ООД, „Ка 
Инженеринг“ ЕООД, „Биомашиностроене“ АД, 
„Китнер“, „Хеброс бус“ и много други.

За контакт: Учебен отдел: 032/692 239, Директор: 032/671 143.
e-mail: pgmtplovdiv@abv.bg, pgmtplovdiv.info. Адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ 71а.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

• Професия „Програмист“ 
специалност 

„Програмно осигуряване“.
• Професия „Приложен програмист“, 

специалност
„Приложно програмиране“

• Професия „Техник-приложник“, 
специалност 

„Промишлена естетика и дизайн“
• Професия „Машинен техник“, 

специалност 
„Машини и системи с ЦПУ“ 

в дуална форма на обучение

• Професия „Мехатроника“, 
специалност „Мехатроника“. 

• Професия „Монтьор по автоматизация“, 
специалност 

„Автоматизирани  системи“.
• Професия „Техник по транспортна техника“, 

специалност 
„Автотранспортна техника“.

• Професия „Техник по транспортна техника“, 
специалност 

„Автомобилна мехатроника“.

В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

Прием за учебната 2019-20 година:

Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника“ и 
„Автотранспортна техника“ получават безплатни шофьорски книжки.

Полезни съвети към седмокласниците, 
които биха спестили някои главоболия:
1.Опитайте се сами да мотивирате ва-

шето дете за полагане на труд сега, 
като свържете неговите усилия с ра-

достта от видимия резултат после. Подготов-
ката му наистина ще изисква доста усилия и 
жертви, много упоритост и постоянство, а 
без солиден и оправдан мотив това е почти 
винаги е невъзможно. Мотивацията е също 
нещо твърде индивидуално – трябва да я 
откриете сами. Много по-често си говорете 
с детето за неговото бъдеще, като чертаете 
благоприятни перспективи за развитие и ус-
пехи. И все пак гледайте да не прекалявате, 
и да не сте досадни.

2.В началото на учебната година обсъ-
дете с детето от кои свои досегашни 
занимания ще се наложи да се отка-

же. Всички ние сме убедени, че времето поч-
ти никога не достига. Не забравяйте обаче, 
че прекалената амбициозност от ваша стра-
на, може да има и обратен ефект, затова де-
тето трябва да запази това, което му харесва 
най-много да прави. Не допускайте то да се 
преуморява, бъдете повече време заедно, 
но не да гледате заедно телевизия, а излезте 

навън сред природата. 

3.Имайте предвид, че учениците в сед-
ми клас нямат никакъв опит. Бъдете 
до вашето дете и не оставяйте неща-

та на самотек или на произвола. Знаете, че 
учениците в седми клас нямат голям учебен 
опит и това води след себе си доста затруд-
нения. Не се опитвайте насила и наведнъж 
децата да разберат всичко и да станат без-
грешни вундеркини. Важното е ученикът да 
повярва в своите собствени възможности, 
да се научи да ги прилага и най-вече да му 
е забавно и интересно, когато сам разбере, 
че нещата не се случват от само себе се, а са 
негово дело.

4.Възможно е често да стигате до от-
чаяние – нищо да не се получава – 
текстовете, които пише вашето дете 

да изглеждат ужасно, да звучат наивно и 
да са пълни с правописни грешки. В такива 
случаи не издавайте тревогите си пред него, 
но и не крийте, че сте разочаровани. Резул-
татите ще дойдат, ако се работи упорито за 
отстраняването на грешките.

5.Стимулирайте детето да участва ак-
тивно в уроците по литература и ма-
тематика в училище и във всички въз-

можни извънкласни форми, където се работи 
в атмосфера, близка до изпитната ситуация 
– класни работи, олимпиади, пробни изпити. 
Ако липсват такива във училището, периодич-
но си правете изпити в домашна обстановка.

6.През цялото време на подготовка 
мислете за физическото и психиче-
ското здраве на вашето дете, но не 

изразявайте често пред него загриженост. 
Трябва да знаете, че децата на тази възраст 
са доста издръжливи. Просто приготвяйте 
по-силна храна, снабдете се с витамини и 
след 3 - 4 часови занимания му предлагайте 
физически упражнения – плуване, разходка 
или просто почистване на стаята.

7. Обменяйте информация с други ро-
дители, но избягвайте честите разго-
вори, защото те натоварват вашата 

психика – ще ви се струва, че вашето дете 
изостава и няма да успее. Пътят към успеха 
на вашето дете, минава през вашата стабил-
ност и увереността която ще му дадете!



Да станеш студент в последната минута
Четири държавни вуза попълват последни бройки

Четири от шестте държавни ви-
сши училища в Пловдив предлагат 
възможност да се стане студент в 
последната минута преди старта 
на академичната година. Допълни-
телен прием за незаети тече в ПУ 
„Паисий Хилендарски”, УХТ, Аграрния 
университет и филиала на Техниче-
ския университет под тепетата. 

Макар да имат единични места, 
те отчитат по-успешна кампа-
ния спрямо миналата година, 

като са изпълнили заложения план-при-
ем между 84 и 99 на сто. Последната въз-
можност могат да използват младежи, 
които не са се явили на матурите или са 
били скъсани, но са взели поправките. 
МОН ще обяви резултатите до 10 септем-
ври, а вузовете приемат до откриването 
на учебната година. В масовия случай 
това се случва на 16 септември, по-къс-
на е датата единствено в Пловдивския 
университет - към края на септември.

ПУ „Паисий Хилендарски” е запълнил 
98,82% от местата. Това прави 3185 пър-
вокурсници в държавна поръчка и още 

615 в платено обучение.
За останалите отделни непопълне-

ни места не се отстъпва от критериите 
- кандидатите например трябва да дър-
жат изпит по български език, ако не са 
се явили на предварителния и редов-
ния, а желаната специалност го изисква. 
Последните дати са 11,18 и 25 септем-
ври. Вузът организира също тест-събе-
седване по история и тест по биология, 
а по теология предстои на 9 септември. 
Изпитът по музика е на 15 септември. 
Допълнителна проверка на знанията се 
прави също по физика, химия, матема-
тика и информатика.

Свободни места има във Филоло-
гическия факултет - във френска фи-

лология, балканистика, славистика и 
хибридните български с френски, но-
вогръцки, руски или турски.

 Философско-историческият факул-
тет може да приеме още студенти по 
теология и история с чужд език, граж-
данско образование с чужд език, както 
и в специалност „География, технологии 
и предприемачество”.

Във Физико-технологичния факул-
тет, в Химически и във Факултета по 
математика и информатика също има 
свободни места. Единични бройки са 
останали в биологическите специално-
сти и в право.

Списъкът, в които има резерви по 
държавна поръчка, е в сайта на вуза, 
където са посочени и възможните спе-
циалности в платено обучение, за които 
още може да се кандидатства.

По специалности, в които има дефи-
цит на пазара на труда, като например 
педагогическите и математическите, 
Пловдивският университет има въз-
можност да приема и над държавната 
поръчка, като те също ще са субсидира-
ни от държавата.

Марица На училище | септември '19 | 6



Да станеш студент в последната минута

ТУ
При 90% изпълнен план-прием в 

момента единични свободни места 
има в почти всички специалности 
във филиала на Техническия уни-
верситет в Пловдив, с изключение 
на „Компютърни системи”, „Индус-
триално инженерство” на английски 
и „Дизайн и печатна комуникация”. 
Във всяка кампания компютърните 
специалности са най-желани и там 
влизат младежите с най-високи ба-
лове, каза директорът проф. Въльо 
Николов. Попълването на послед-
ните бройки ще продължи до 16 
септември, когато вузът ще открие 
академичната година.

Единични места за попълване остават в 7 от 13-те специ-
алности в Аграрния университет. До 16 септември може 
да се кандидатства в „Екология и опазване на околната 

среда”, „Растителни биотехнологии”, „Зооинженерство”, „Деко-
ративно градинарство и озеленяване”, „Тропично и субтропич-
но земеделие”, „Агрономство-полевъдство” и „Агрономство - 
лозаро-градинарство”.

Към момента заложеният прием е изпълнен на 84 на сто, 
каза зам.-ректорът по учебната дейност доц. Боряна Иванова. 
Спрямо предишните кампании от вуза отчитат по-плътно по-
пълване на бройките, като очакват то да достигне 90 на сто.

Най-желана от кандидатите е специалността „Растителна 
защита”, в която всички места се заели още на първи тур. На 
същия етап от кампанията на 95% се напълнили и специално-
стите „Аграрно инженерство” и „Туризъм”.

Още на първо класиране записахме първокурсници на 70% 
от обявените бройки - това са младежите със стабилен интерес 
към агробизнеса, обясни доц. Иванова. Очаква се потокът от 
кандидатите за допълнителния прием да се увеличи.

Аграрен 
университет

Все още младежи, които са про-
пуснали кандидатстудентските кам-
пании, могат да подадат документи 
за допълнителния прием в Универси-
тета по хранителни технологии. Там 
в държавна поръчка има свободни 
места в 8 специалности: „Технология 
и качество на храните”, „Технология 
и дизайн на храни и ароматно-вкусо-
ви продукти”, „Технология 
на виното и пивото”, „Ана-
лиз, контрол и екология 
на храните”, „Биотехноло-
гии”,  „Автоматика, инфор-
мационна и управляваща 
техника”, „Топлотехника”, 
„Машини и апарати за хра-
нително-вкусовата и био-
технологичната промиш-
леност”.

Специалностите, към 
които има по-голям инте-

рес, пък могат да се изучават в пла-
тена форма. Възможностите за това 
са в редовна форма в „Туризъм”, 
„Хотелиерство и ресторантьор-
ство”, „Индустриален мениджмънт 
и предприемачество”, а в задочна 
- в „Туризъм” и „Икономика на хра-
нителната индустрия”.

УХТ
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МУ – ПЛОВДИВ, Е ГОТОВ ДА 
ПОСРЕЩНЕ НОВИТЕ СИ СТУДЕНТИ

„Предимствата на тестовия прие-
мен изпит са, че този начин на изпит-
ване е по-близък до начина на обучение 
и оценяване в средното образование и 
се одобрява от кандидат-студентите. 
Другото, което също допринесе за го-
лемия брой кандидати, са онлайн услу-
гите, предоставяни от Университета 
и възможността за онлайн регистра-
ция. И най-решаващото за избора на 
кандидат-студентите е качеството 
на обучение в МУ – Пловдив, и високата 
реализация на нашите възпитаници”,  – 
подчерта проф. Куклева -  зам.-ректор 
по учебната дейност и председател на 
Централната комисия на КСК’2019 в 
МУ – Пловдив.

Общият брой кандидат-студенти тази 
години беше 2043. Петима се бориха за 
едно място в магистърските специал-
ности, а при останалите специалности 
най-голям бе интересът към „Помощ-
ник-фармацевт“ и „Медицинска козме-
тика“, следвани от „Рехабилитатор“ и 
„Рентгенов лаборант“.  Всичко това е 
безспорен показател за трайно увелича-
ващия се интерес към специалностите в 
МУ – Пловдив, през последните години.

За академичната 2019/2020 година 
са приети 628 български студенти дър-
жавна поръчка, разпределени по спе-
циалности както следва: 

Медицина – 150; Стоматология – 
100;  Фармация – 90; Медицинска 
сестра – 100; Акушерка – 20; Управле-
ние на здравните грижи, бакалаври – 
25; Рехабилитатор – 30; Медицински 
лаборант – 15; Зъботехник – 29; По-
мощник-фармацевт – 30; Рентгенов 
лаборант – 15, Инструктор по хранене 
и безопасност на храните – 8 и Меди-
цинска козметика – 16.

За първи път максимален бал 36 имат 
шест кандидат-студенти.  Минималният 
бал тази година за най-желаните специ-
алности беше по-висок в сравнение с 
предходната година.

Медицинският университет – Пло-
вдив, е готов да посрещне новите си 
студенти!

Гарант за качественото обучение на 
български и чуждестранни студенти е 
както отличната професионална подго-
товка на преподавателите от МУ – Пло-
вдив, така и предлаганото практически 
ориентирано обучение.

Медицинският университет – Пло-
вдив, е на челно място сред медицин-
ските висши заведения в страната със 
своите модерни, функционални и по-
лезни за студентите центрове, сред 
които: 
•	Студентски	информационен	център,	който	пре-
доставя	комплексни	информационни	услуги	на	
студентите	и	помага	за	по-бързото	адаптиране	
на	новоприетите;
•	Симулационен	 тренировъчен	 център,	 който	 е	
най-модерният	комплексен	тренировъчен	цен-
тър	за	медицински	специалисти	в	Р	България;
•	Кариерен	 център,	 който	 помага	 за	 успешната	
реализация	и	кариерното	развитие	на	студенти-
те	и	завършилите	възпитаници	на	университета	
и	предоставя	на	работодателите	от	системата	на	
здравеопазването	възможности	за	набиране	на	
кадри	по	зададени	от	тях	критерии.
Университетът разполага с модерни-

зирани студентски общежития и столо-
ве. За студентите е изграден модерен 
спортен комплекс, както и рехабилита-
ционни бази в планината и на морето. 

Дипломите, издавани от Универ-
ситета, се признават във всички стра-
ни-членки на Европейския Съюз и Евро-
пейското икономическо пространство.

Медицинският университет   – 
Пловдив, първи въведе тестовото 
изпитване за прием на кандидат-сту-
денти. Ръководството на Универси-
тета последователно и професио-
нално постигна усъвършенстване на 
приемните изпити. Вече трета годи-
на приемният изпит в Университета 
се провежда в един ден с два модула: по 
биология и по химия, които се оценя-
ват от отделни комисии, получават 
отделни оценки и класирането се за-
пазва в същия формат.
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Помогнете на детето 
да си намери хоби

Психолозите са категорични, че най-
добре се справят деца и тийнейджъри, 
които се съсредоточават не само в 
ученето, а са активни и в извънкласни 
дейности. Те им помагат да се отърсят 
от стреса и да изявят себе си. Освен 
това общуването в неформална група с 
връстници в подобни школи трупа со-
циален опит.  

Има вариант заниманията да не нато-
варват семейния бюджет. Всички курсо-
ве в бившия Общински детски комплекс 
са безплатни, а той вече носи името 
Център за подкрепа на личностно 
развитие. Новата учебна година там 
започва през октомври. Записването е 
целогодишно, но е добре да побързате, 
преди да се запълнят групите.

В направление „Наука и технологии" 
има групи по математика, химия и биоло-
гия в природо-математическия профил, а 
в хуманитарно-обществения вариант са 
български език и литература, английски, 
мениджмънт, кариерно консултиране и 
фитнес за ума. В приложно-техническо-
то направление може да се учи фотогра-
фия, електроника, цифрова техника. Има 
също арттерапия и дизайн.

Изкушените от изкуствата могат да 
се присъединят към съставите на Во-
кална група „Бамбини", естрадно студио 
„Прима", формация „Детска китка" или 
Хора на пловдивските момчета.

Може да се практикуват модерни, 
народни танци и джаз балет. Има също 
и Детски театър за възрастни „Влади-
мир Николов".

За спортните натури са тренировки-
те по волейбол, футбол, художествена 
или спортна гимнастика, бойни изку-
ства, акробатика, спортна стрелба, плу-
ване, шахмат. Има и мажоретен състав.

Учебната година наближава и детето отново вли-
за в натоварения ритъм от уроци и домашни. За да 
може да разпусне и същевременно да развива силните 
си страни, не оставяйте настрана хобитата му, или 
пробвайте да ги създадете.

Записването - на място или по мейла
Родителите могат да подават сканирани заявления по 

електронна поща или лично да запишат децата си на бул. 
„Шести септември“ №193. Задължително е посочването на 
вярно месторождение и населеното място за училище или 
детска градина. Според разпоредбите на Община Пловдив 
деца и ученици, учещи в населени места извън нея, не могат 
да се обучават в школите и съставите на Общинския детски 
комплекс. Всяко дете може да участва най-много в 3 форми.

Марица На училище | септември '19 | 9



Урокът от учебника – 
като на кино
Британци преподават английски онлайн

Видеоуроци помагат на ученика 
да се подготвя у дома по забавен 
начин. Това повишава успеха и 

пести на семейството пари за частни 
учители.

Екип от над 80 човека създава 
видеоуроци и упражнения в 
платформата Уча.се. 
Повечето от специалистите са пре-

подаватели, като сред тях има и от но-
вата генерация, но и историк с 27 г. пре-
подавателски стаж.

Грижа на учителя е да осигури съот-
ветствие между съдържанието на всеки 
урок, учебната програма и държавните 
образователни стандарти. В началото 
той изготвя мисловна карта по ключо-
ви думи. После подбира изображения и 
карти. Написва кратък сценарий, който 
след това отива при филмов сценарист. 
Когато и той си свърши работата, идва 
ред на аниматорите. Те създават герои-
те и ги раздвижват. От тях зависи Тезей 
да стане не само симпатичен, но и да 
победи Минотавъра във видеоурок по 

история за 5. клас. 
Част от персонажите се озвучават 

от самите учители, други говорят с гла-
совете на популярни личности. Сред 
тях е водещият от БГ Радио Симеон Ко-
лев, който  добавя своя принос - прави 
ефектни паузи и вкарва лични истории, 
тананика мелодията от „Карибски пира-
ти" и имитира Джак Спароу.

Вече се работи и по видеоуро-
ци за професионални гимназии.
Платформата съдържа 14 000 урока 

и теста по различни дисциплини, може 
да се ползва постоянно от компютър 
или мобилен телефон. Има опция да се 
задават въпроси към учителя. И игрови 
момент - ученикът трупа точки и разви-
ва свой виртуален герой, като качва ни-
вата. Абонаментът е 11,50 на месец.

Онлайн обучения по чужди 
езици - английски, немски, 
френски, испански, пък пред-
лага платформата Кабината.
Тримесечен абонамент за курс по 

английски например струва 380 лева, 

а за половин година - 640. Води се из-
цяло през интернет на живо, който мо-
жеш да се "посещава" от дома, офиса, 
вилата. Дистанционни учители, специа-
лизирани в преподаването и техноло-
гиите, преподават по 6 часа всеки ден 
онлайн. Прави се запис на всеки урок, 
а курсистът има достъп до всички нива 
и учители с един абонамент. Получава 
персонални насоки от учител, рецензии 
и оценки на свои текстове и участия в 
класната стая. Има курс по писане. На 
разположение са хиляди мултимедий-
ни и видеоуроци, над 100 часа аудиома-
териали и диктовки, над 1000 теста. Има 
и упражнения по разговорен английски 
с преподаватели британци, като разго-
ворът се води по зададена от препода-
вателя тема. Модулът цели да развие и 
обогати уменията на курсистите да во-
дят свободен и непринуден разговор на 
английски език, така че те да не изпит-
ват неудобство и колебание да разгова-
рят по различни ежедневни ситуации. 
Курсистите получават международно 
признат сертификат.
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Вече 10 години родителите в София се доверяват 
на професионализма, опита и международно-
то признание на Британско училище в София, 
получило статут на „британско училище извън 
пределите на Обединеното кралство“ през 2015 г. 

За новата учебна година училището разкрива в 
Пловдив филиал с детска градина и начално училище 
от 1. до 4. клас. 

Британско училище в София – филиал Пловдив, е ак-
редитирано от изпитния борд към Cambridge University 
и учениците следват учебните програми на Cambridge 
Examinations. Училището използва най-новите и инова-
тивни методи в преподаването, които залагат на про-
ектното и концептуално обучение и преподаване – това 
са International Primary Curriculum (IPC), Thinking-Based 
Learning, Habits of Mind и Concept-Based Learning. В учеб-
ния план е заложена и програма по STEM – интегриран 
подход за преподаване на наука, технологии, инженерство 
и математика. Част от тази програма са и часовете по лего 
и роботика, дизайн и технологии. Основен език не само на 
обучение, но и на и комуникация е английският, гаранти-
ра се многостранното развитие на детето чрез основни и 
допълнителни предмети и извънкласни дейности, пред-
лага се ранно обучение по информационни технологии.

В интервю за в. “Марица” директорът на 
училището  г-н Джейсън Нийл споделя

"В Британско училище в София 
– филиал Пловдив, ще използваме 
британската учебна програма. 
Учениците до 5-годишна възраст ще 
се обучават по International Early Years 
Curriculum (IEYC), една програма, 
която се фокусира върху личностното, 
социално и емоционално развитие на 
детето. Учебните програми Cambridge 
Primary и International Primary Cur-
riculum (IPC) използват холистичния 
подход в образованието, като IPC 
поставя цели за всяко дете, а Cambridge 
Primary поставя необходимата основа 
от познание във всеки един предмет.

Британската учебна програма е 
отлично структурирана, така че да 
гарантира напредъка с всяка една 
следваща година. Регулярните тестове 
позволяват на родителите да се 
ориентират как се справя детето им, 
не само в България, но и в сравнение 
с децата на неговата възраст по света, 
които използват учебните програми на 
Cambridge. Британското образование 
е получило международно признание, 
а най-добрите университети в света 
го признават като водещо. Учениците, 
които се обучават по британската 
образователна система, ще могат с 

лекота да използват придобитите 
знания и умения във всеки 
университет, в който продължат, както 
и в бъдещите си работни позиции.

Откакто съм далече от родната 
ми страна Канада, осъзнавам колко 
е важна взаимосвързаността в 
глобалния свят. Двадесет и първият 
век изисква хората да се проявяват 
отлично в екипната работа, в 
критичното мислене, в разрешаването 
на проблеми, а именно на това ще 
научим нашите ученици в BSS Пловдив. 
Нашите ученици ще придобият 
нужните умения, защото ще съумеем 
да ги мотивираме, вдъхновим и 
ангажираме с познанието.

Когато през месец март тази 
година посетих България, се влюбих 
в страната, в хората тук и в храната. 
Разбрах, че Британско училище в 
София открива филиал в Пловдив и се 
заинтригувах от предизвикателството 
да започна работа в изцяло ново 
училище. Моите очаквания са свързани 
с огромен успех още през първите 
години, надявам се, да стана част и от 
една по-мащабна позитивна промяна в 
образователния сектор в Пловдив."

Джейсън Нийл е училищен директор 
с богат професионален опит, който е 
преминал през множество процеси на 
акредитация, включително от Inter-
national Baccalaureate (Международен 
бакалауреат), Съвета на 
британските международни училища 
(COBIS), както и Cambridge Interna-
tional Examinations. Джейсън Нийл е 
преминал обучение по образователен 
мениджмънт на COBIS и има опит с 
много международни учебни програми. 
В момента завършва магистърска 
степен по образователен 
мениджмънт. Досега е работил в 
международни училища в Канада, 
Киргизстан и Китай.

BSS Пловдив | Пловдив, Марково, ул. „Цар Иван Асен II“ №45 | www.bsplovdiv.bg | office@bsplovdiv.bg | 0889 910 910

Британско училище в София ще открие 
новата учебна година 2019/2020 в 
модерната си база в Марково на 16 

септември. Специално подбрана за спокойното и плавно 
протичане на образователния процес, сградата е отлично 
пригодена за детска градина и начално училище.


