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-  Г - жо 
М и л е в а , 
д е т с к ат а 
г р а д и н а , 
която ръ-
к о в о д и -
те, е сред 
първите, в 
които вече 
п р е м и н а 
атестира-
нето на пе-
дагогиче-
ските спе-
циалисти, 
с ъ гл а с н о 
Н а р е д б а 

РУМЯНА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ №169 „КОЛЕДАРЧЕ“, ГР. СОФИЯ:

Атестирането носи положителна мотивация и дава стимул да 
надграждаме и постигаме още по-високи резултати

№15 за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти и 
Закона за предучилищното и училищ-
ното образование. Как се справихте с 
това ново предизвикателство и какво 
Ви направи най-силно впечатление при 
осъществяването му?

- Атестирането на педагогическите 
специалисти в ДГ №169 „Коледарче“, 
гр. София, се състоя в периода 12 – 30 
ноември 2021 г. много стегнато и орга-
низирано, с желание и стремеж за про-
фесионално доказване. Нямах никакви 
опасения как ще се представят учителите 
от моя екип, след като получихме висока 
оценка от Националния инспекторат на 
образованието след проведеното при нас 
инспектиране през месец март 2021 г. И 

Работен момент от атестирането на педагогическите                            
специалисти в ДГ №169 „Коледарче“, гр. София

все пак предварителната ни подготовка 
към това ново предизвикателство беше 
доста сериозна. Никак не е лесно и изис-
ква време и внимание да се събере и оф-
орми по подходящия начин за портфолио 
необходимият доказателствен материал 
за работата на всеки педагог от екипа ни 
от 2017 година до сега. По отношение 
на портфолиата аз като директор държах 
на два акцента – визия и стил, които да 
представят професионализма на учителя. 
Всеки от екипа подготви от 30 до 60 слай-
да, в зависимост от това как са изложени 
съответните материали. Работихме заед-
но, в екип, с усмивка и желание. Имахме, 
разбира се, и творчески спорове. 

Впечатлена съм и от работата на ко-
мисията. Членовете на комисията опре-
делихме на педагогически съвет. Наложи 
се тези колеги да преминат през обучение, 
свързано с атестирането, да опознаят 
добре нормативната уредба, съответно и 
атестационните карти. От Регионалното 
управление на образованието София-град 
за участие в комисията беше определен 
г-н Иван Йовчев, старши експерт „Преду-
чилищно образование“, който беше много 
обстоен, стриктен и коректен. За комиси-
ята беше много важна и текстовата част 
освен илюстративната в портфолиото, за 
грамотността също се следеше. Всеки 
член на комисията разглежда самостоя-
телно портфолиото и атестационната 
карта, след което поставя индивидуална 
оценка. По формулата после се изчислява 
общата за педагога. 

П о л у ч е -
ните крайни 
о ц е н к и  от 
атестиране-
то по 5-сте-
пенна скала 
при нас са 
– надминава 
изисквания-
та. Колегите 
са щастливи 
и още по-мо-
тивирани за 
б ъ д е щ а т а 
си  работа . 
Екипът ни е 
висококва-
лифициран, 
всички ко-
леги са с 3 и 
2 ПКС. Ние 
сме от пър-
вите овладели системата за електронно 
плащане на таксите в детските градини. 

Всички заедно в екипа на ДГ №169 
„Коледарче“ решават да вървят напред 
и да надграждат професионалната си 
квалификация. Заложили сме като близка 
бъдеща перспектива на професионално 
усъвършенстване съответно защитаване-
то на 2 и 1 ПКС, както и овладяване или 
усъвършенстване на чужди езици. 

В крайна сметка атестирането се оказва 
не толкова важно за контролната дейност 
на директора, а по-скоро то се явява пози-
тивна мотивация за бъдещото развитие на 

педагозите. Дава стимул да надграждаме 
и постигаме още по-високи резултати по 
отношение на качеството на образование-
то в следващия период от четири години. 

- Какво ще посъветвате колегите си 
директори, при които предстои атести-
ране на педагогическите специалисти?

- Да четат нормативната уредба, да 
вярват в себе си и в педагогическите си 
екипи, които ръководят, и да действат 
смело, за да докажат отново заедно про-
фесионализма си.

Интервю на  
Велина АНТОВА

С много позитивни емоции ВУЗФ изпрати Випуск 2021
На 2 декември 2021 г. Вис- 

шето училище по застраховане 
и финанси (ВУЗФ) проведе 
официалната церемония по 
връчване на дипломите на 
Випуск 2021. В юбилейната 
двадесета година от своето съз-
даване бизнес университетът, 
който е сред ярко открояващите 
се висши училища в страната с 
постиженията на академичния 
си състав и на студентите си, 
и е дългогодишен партньор 
на Синдиката на българските 
учители в подкрепа на пови-
шаването на квалификацията 
на учителите, изпрати своите 
дипломанти от Випуск 2021 
с впечатляващо, преминало в 
изключително сърдечна атмос-
фера академично тържество. 

„С връчването на Вашите 
дипломи започваме двадесе-
тата учебна година на ВУЗФ 
– каза доц. д-р Григорий Вазов 
в своето приветствено сло-
во. – За тези 20 години ние 
направихме много и станах-
ме най-доброто бизнес висше училище 
в България, което е доказано от много 
класации. Това е реалност благодарение 
първо на Вас, защото направихте всичко 
възможно да бъдете истински студенти, 
които отговорно се отнасят към бъдеще-
то си. Но най-важното за качеството на 
един университет са преподавателите и 
те направиха ВУЗФ да бъде най-добрият 
бизнес университет в България. Знам, че 
цял живот ще обичате висшето си учили-
ще. Пожелавам Ви изключителни успехи, 
много сериозна реализация, добър бизнес 
и да бъдете успели хора.“

 „Поздравявам Ви с успешното завърш-
ване – приветства дипломантите и Бойко 
Костов, председател на Института на дипло-
мираните експерт счетоводители в България 
(ИДЕС). – В академичната среда, освен 
знанията, които сте събрали, сте се научили 
и да мислите по прагматичен и рационален 
начин, за да можете да решавате успешно 
предизвикателствата и проблемите, с които 
ще се срещнете в практиката.“ Той припом-
ни, че през 2021 г. Институтът празнува 
няколко годишнини – 90 г. от създаването на 
одиторската професия в България, 30 г. от 
възстановяване на одиторската професия у 
нас и навършването на 25 г. от създаването 
на ИДЕС. По повод юбилеите Бойко Костов 
тържествено връчи на доц. Григорий Вазов 

пет юбилейни издания, както и уникален 
артефакт – фототипно издание на оригинал-
ната дисертация на проф. Димитър Добрев, 
която е защитил през 1921 г. в Германия. 
Посветена на земеделските кредитни коо-
перации в България, тя се смята за първата 
дисертация по счетоводство, защитена от 
българин. Г-н Костов изтъкна, че проф. 
Димитър Добрев е създател на одиторската 
професия у нас и патриарх на теоретичната 
мисъл по счетоводство в България.

По време на церемонията дипломантите 
положиха клетвата на възпитаниците на 
ВУЗФ. За това как е създадена тя, споде-
ли историята й доц. д-р Григорий Вазов: 
„Запитах се защо един лекар полага клетва 
– разбира се, защото лекарите носят неверо-
ятна отговорност по отношение живота на 
хората. Не противопоставям професии. Но 
един лекар може да сбърка по отношение 
на един човешки живот. Един финансист, 
един икономист, счетоводител, особено 
един финансов мениджър, може да повлияе 
на живота на десетки хиляди или милиони 
хора в зависимост от това дали е министър 
на финансите, или управлява предприятие. 
Т.е. Вашата отговорност пред живота и 
съдбите на хората е изключително голяма. 
И запомнете – Ваши конкретни действия 
могат да доведат до трагедии в съдбата на 
много хора.“   

След това настана вълнуващият момент, 
когато абсолвентите, изправени на крака, 
повториха след своя ректор текста на клетва-
та: „Аз, възпитаникът на ВУЗФ, се закле-
вам в своята чест и съвест да се посветя с 
цялото си сърце и всички сили на хуман-
ността, да прилагам мярката на вечното 
в преходния си житейски път. Да насоча 
изцяло съзнанието си към изпълнението 
на задълженията си към моето семейство, 
моята родина и цялата човешка общност. 
Да пазя името на университета, който 
разкри пред мен света на науката и по-
знанието за общочовешките ценности. 
Да защитавам с достойнство професио-
налната си подготовка и да работя за 
своето усъвършенстване. Да използвам 
научните си познания единствено за 
доброто на своя народ и да допринасям с 
труда си за неговото по-добро бъдеще. Да 
бъда достоен гражданин на отечеството. 
Заклевам се с думата си на честен човек. 
Заклех се!“

Пожелавам Ви много кураж да следвате 
мечтите си и да правите това, което Ви казва 
сърцето. Тогава ще бъдете не само успели, 
но и много щастливи – поздрави випускни-
ците и проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, 
зам.-ректор на ВУЗФ по учебната дейност и 
качеството. Ръководството на ВУЗФ отличи 
със специални награди най-активните си 

преподаватели през 
годината и отлични-
ците сред дипломан-
тите. Преподавателят 
във ВУЗФ, награден 
за активна научноиз-
следователска и науч-
но-приложна дейност 
през 2021 г., бе проф. 
д-р Юлия Добрева. 
Доц. д-р Радостин Ва-
зов, заместник-ректор 
по европейски проек-
ти и продължаващо 
обучение, бе отличен 
за активна проектна 
дейност за 2021 г., 
а асистент Никола 
Димитров – за актив-
на преподавателска и 
учебна дейност през 
2021 г.

Със  специална 
награда бе отличен 
Кристиян Илиев – 
пълният отличник в 
бакалавърска степен, 
специалност „Финан-

си“. Ректорът доц. д-р Григорий Вазов връчи 
приза „Светлината на ВУЗФ“ на студента, 
завършил както бакалавърска, така и магис-
търска степен във ВУЗФ, и е с най-висок 
успех по време на обучението си и в двете 
образователни степени. Тази година това 
е Ана Караколева, магистър „Финанси“, 
завършила с отличие. Освен наградите, 
съгласно традицията на висшето училище, 
тя положи длан в специална отливка, която 
ще бъде на стената на най-заслужилите 
отличени студенти на ВУЗФ. „Преди 5 
години бях на кръстопът дали да уча тук, 
или в чужбина, гордея се, че избрах да 
остана. Във ВУЗФ научих много – каза Ана 
Караколева. – ВУЗФ се отличава със своя 
иновативен подход, с много квалифицирани 
преподаватели, които винаги са готови да 
ти помогнат. ВУЗФ е университет, който 
подготвя отлично своите студенти за живота 
и за тяхното професионално развитие. Бла-
годаря за прекрасния пример на успешните 
преподаватели. Честита 20-годишнина на 
ВУЗФ и все така да продължава да изпраща 
отлични и мотивирани студенти.“

С много позитивни емоции ВУЗФ изпра-
ти Випуск 2021 и официалното връчване на 
дипломите на десетките абсолвенти се пре-
върна в красиво, вълнуващо и запомнящо се 
за цял живот събитие.

Светла СТРУМИНА


