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Резултати от шестата учебна визита по проект Building
Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI
Europe

21.10.2016
Резултати от шестата учебна визита по
проект Building Key Competences and
Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe
(Изграждане на ключови способности и
пегдагогиката на Висшите народни
училища в Европа на XXI век)

Домакин на шестата среша по се проекта беше Аграрния
университет – Пловдив. Тя се проведе в периода 10.10.2016 – 14.10.2016 г. В учебната визита
участваха колеги от партньорските организации от Полша, Германия, Швейцария и България,
общо двайсет и трима човека. Участници от Аграрен университет Пловдив бяха доц. д-р И.
Манолов (кат Агрохимия и почвознание), проф. Христина Янчева (ректор на университета), доц.
Атанаска Стоева (кат Ентомология), доц. Димо Атанасов Атанасов (кат. Икономика), доц. Ваня
Стоянова Манолова (кат. Икономика) и доц. Димка Игнатова Хайтова (кат. Градинарство).
    Първият ден беше отреден за обобщаване на свършеното до момента по проекта. След което
бяха изнесени три презентации от участници в срещата от Германия, които ни запознаха с
тяхната дейност в областта на биологичното земеделие.
    През втория ден (11.10.2016 г.) участниците в срещата посетиха село Яврово, над
Асеновград, където се запознаха с дейността на местното читалище. След обяда те разгледаха
Пловдив и неговите забележителности.
    През третия ден (12.10.2016 г.) в рамките на проекта беше организиран семинар на тема
Висши народни училиша – биологично земеделие. На семинара присъстваха преподаватели и
студенти от университета, биологични производители, представители на сертифициращата
организация Балкан Биосерт и на фондация Биоселена. Участниците в семинара посетиха
агроекологичния център на Аграрния университет, където се запознаха с неговата история,
дейност и организация в момента. 
    Четвъртият ден (13.10.2016 г.) започна с обсъждане на предстоящите задачи по проекта. В 11
часа цялата група отпътува за посещение на две биологични стопанства в района на Калофер –
биологичен пчелин на Цвятко Начев и биодинамичната фирма Интермед за производство на
розово и лавандулово масло. 
    През последния ден участниците в срещата довършиха разпределението на задачите, които
трябва да се свършат от всеки един от патньорите до края на проекта.

Програма на семинара
Народни висши училища – биологично земеделие

Място за провеждане на семинара: Аграрен университет
бул. Менделеев 12
4000, Пловдив

Дата: 12.10.2016

Програма на семинара
Народните висши училища – забележителни учебни единици. Връзката им с биологичното
земеделие Резултати от проект по програма Еразъм+ на тема: „Изграждане на ключови
способности и пегдагогиката на висшите народни училища в Европа на XXI”

8:30 - 9:00    Регистрация на участниците 
9:00 - 9:10    Приветствие към участниците и откриване на семинара 
Иван Манолов и Христина Янчева (Аграрен университет, Пловдив)
Обучение през целия живот в народните висши училища 
9:10 - 9:30     Какво е висше народно училище? Идеите на Грундвиг и тяхното развитие.
Обхващане на цялото общество: Висши народни училища в Дания 
Петер Могенсен
9:30 - 9:50    Селски висши народни училища в Германия, традиции, организация и дейности 
Мартин Нобелман
9:50 - 10:10    Движението на полските висши народни училища – пример на Кашубското висше
народно училище 
Сулислава Боровска
10:10 - 10:50    Обединяване на висше народно училище и обучение по биологично земеделие:
проект по програма Еразъм+ “Изграждане на ключови способности и пегдагогиката на висшите
народни училища в Европа на XXI”. Цели и постижения  учебен план по Биологично земеделие.
Първи организиран курспо новия учебен план
Ева Стратенверт (асоциация ZIARNO), Рето Инголд

Изграждане на ключови компетентности в България – примери и необходимости

10:50 – 11:10    Читалищата – специфични български центрове за култура и обучение. Примера
на читалището в Перущица.    
    Невена Раева

11:10 – 11:30    кафе пауза

11:30 - 11:50    Опитът на фонадация „Земята източник на доходи” при обучението на изолирани
групи от населението
    Иван Пенов
11:50 - 12:10    Граждански инициативи за промяна на държавната система на обучение –
Национална мрежа на родителите 
Гаяне Минасян 
12:10 – 12:30    Био-динамичното земеделие и неговото приложение в България (Фирма
Интермед) Мими Найденова 
12.30 - 13.30    Народните висши училища: добра възможност за България?
Свободно обсъждане
13.30 – 14:00    придвижване до Агро-екологичния център на АУ 

14:00 – 15:00 – обяд 

Народни висши училища – биологично земеделие

Втора II

15:00 – 16:00    Посещение на Агро-екологичния център на Аграрния университет 
16.00 - 16.30    свободна трибуна за обсъждане – II ра част
16:30 – 17:00    обобщение и закриване на семинара 
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