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СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

 

   

Фондация Българска Памет спонсорира семинар по български език  за 15 

преподаватели и директори на детски градини с преподаване на български език от 

Тараклийска област, Р. Молдова, със съдействието на Международния 

българистичен център към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 

Методий”. 

 

От 15 до 26 септември по инициатива на Фондация Българска Памет 15 преподаватели 

и директори от детски градини с преподаване на български език от Тараклийска област, 

Р. Молдова взеха участие в двуседмичен семинар за повишаване на езиковата 

квалификация в Международния българистичен център към Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Програмата на семинара включва 

специализиран курс по методика на българския език и литература, както и лекции по 

българска история, етногенезис и етнокултурно наследство. Обучението завършва с 

полагане на изпит за ниво, в съответствие с Общата европейска езикова рамка. 

 

С връчване на сертификати и дарение на специализирана литература за преподаване на 

български език от 13.00 ч. днес в  Международния българистичен център се състоя 

церемонията по закриване на семинара, който се състоя от 15 до 26 септември. 

 

През април тази година, със съдействието Тараклийския университет, Р. Молдова - 

единственият български университет зад граница, Фондация Българска Памет 

организира кръгла маса с представители на българската общност, НПО и 

преподаватели от училищата и детските градини с преподаване на български език в 

Тараклийска област. Идеята за спонсориране на семинар за повишаване на езиковата 

квалификация за преподаватели по български език е продължение на инициативите на 

Фондацията за  интеграция на диаспората, укрепване на българското самосъзнание сред 

учащите и събуждане на интерес за продължаване на образованието им в България. 

 

 

 

 

Мисията на Фондация Българска Памет е да насърчава и подкрепя национално 

отговорни приоритети и инициативи, и да работи активно за социално развитие, като 

използва пълноценно културно-историческия ресурс на България в перспективата и 

ценностите на Обединена Европа. 

 

 

 

 

За контакт:  Емил Мариянов – Връзки с обществеността 

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ 

www.emil.marianov@bgmf.eu 


