УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП

Интервю на Камелия Илиева | Снимки: личен архив на г-жа Таня Борисова

Важен приоритет ще бъде Т
привличането на повече
български деца в училището
От есента на тази година БСУ „Д-р
П. Берон“ в Прага има нов директор, който любезно отдели време
за кратко представяне на страниците на нашето списание.
– Госпожо Директор, моля, представете се пред читателите на „Роден глас“
– Казвам се Таня Борисова, от гр. София съм. Дълги години работя в областта
на средното образование – била съм учител, директор на софийски училища. Работила съм като експерт в Регионалния инспекторат по образованието, София-град,
където отговарях за работата на директорите на училищата в столицата. Имам опит
като директор на Българското училище в
Братислава, в настоящия момент съм директор на Българското училище в Прага.
– С какво Ви привлече Българското
училище в Прага, кое Ви провокира да
се кандидатирате за негов директор?
– БСУ „Д-р П. Берон“ се намира в центъра на Европа и затова реших, че работата в подобно училище за мен ще бъде
предизвикателство. Освен това имам
необходимия опит, натрупан като директор на училища в България. Реших да се
кандидатирам, защото смятам, че по този
начин ще повиша квалификацията си и ще
обогатя познанията си в тази област на образователната система.
– Лесно ли се става директор на подобно училище?
– Не е никак лесно, по-скоро е доста
трудно, не всеки може да бъде директор
на училище в чужбина – минава се през
сериозен конкурс в Министерството на
образованието и науката.
– БСУ „Д-р П. Берон“ е училище с
почти 70-годишна история, каква е според вас ролята му днес, в съвременните условия?
– Смятам, че това училище играе много важна роля за българите, които живеят
в Чехия, това е един притегателен център
за нашите сънародници, за българската
общественост тук. То трябва да съществу-
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ва, за да могат нашите деца да учат в българско училище – да получават родната
диплома, европейската диплома.
– Кои ще бъдат Вашите приоритети
в развитието на училището?
– Сред важните за мен приоритети ще
бъдат подобряването на материалните и
финансовите условия в училището и привличането на нови ученици. Естествено,
за да могат да се записват повече деца в
училището, е необходима добра реклама.
Българските деца го заслужават – за да
учат родния си език в тази чужда страна.
По време на представянето си г-жа Борисова
скромно премълча, че за всеотдайните й усилия в учителската професия, за десетките спечелени проекти
за привличане на деца в риск, за обучение на деца с
трайни увреждания, заради участията й в международни проекти и конференции, през 2015 г. тя е номинирана за конкурса „Най-добър учител в света“.
Инициативата е създадена през 2014-а от международната образователна фондация „Варки“, чийто почетен председател е американският президент
Бил Клинтън. Конкурсът е под патронажа на емира
на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. Целта
й е да бъде подчертано значението на учителската
професия и да бъдат отличени преподаватели, които
вдъхновяват своите ученици.

◆

ази година децата, техните родители и учители бяха уважени от
присъствието на г-н Лъчезар Петков,
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Чехия, който
не пропусна нито един детски щанд,
щедро си купуваше и сладко опитваше – та нали базарът е с благотворителна цел – да се насърчи стремежът
на българските ученици да правят
добро, да помислят за децата без
дом, без родители, за децата, които
живеят във война – за тези, които се
нуждаят от любов.
Освен посланик Петков, на
приказното Коледно тържество
гостуваха г-жа Галя Димитрова,
завеждащ Консулска служба към
Българското посолство в Прага и
г-н Кирил Беровски, председател
на Асоциацията на българските
сдружения в Република Чехия и на
Пражкия клуб. След приключване на базара всички нетърпеливо
се отправиха към физкултурния
салон, за да се насладят на програмата. Присъстващите бяха поздравени от г-жа Таня Борисова,
директор на БСУ „Д-р П. Беров“ в
чешката столица: „В навечерието
сме на най-светлия и обичан празник – Коледа. Времето на вълшебствата и чудесата, времето, когато
хората разтварят сърцата си за
доброто и добротворството. Този
красив празник носи със себе си
послание към цялото човечество и
напомня за истинските и стойностните неща в живота“. Г-жа Борисова не пропусна да раздаде награди
на учениците, участвали в конкурсите за най-красива снежинка и за
най-оригинално украсена класна
стая. В приветствието си посланик
Петков похвали българските деца
за чудесно организирания базар и
за желанието им да подадат приятелска ръка на нуждаещите се, и
им пожела красиви и незабравими
празници. Г-н Беровски пък раздаде подаръци от името на Българския културно-просветен клуб
в Прага: календари за настъпващата Нова година, на които децата
позираха заедно със своите учителки, както и лакомства за децата
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