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Турция ограничава разплащания
с кредитни карти

Ограничения за използването
на кредитни карти и на сроковете
за погасяване на потребителските
заеми в Турция влизат в сила от
1 септември, съобщи „Държавен
вестник“, цитиран от в. „Хюриет“.
Вноските за погасяване на плащания с кредитна карта на стоки
или услуги не може да надхвърлят срок от 12 месеца. Забраняват
се покупки на вноски от чужбина. Не могат да се разсрочват и
плащанията на разходи, направени с карта зад граница.

Целта на тези мерки е „да се
понижи инфлацията, да се намали дефицитът по текущата сметка, вносът и задлъжнялостта на
домакинствата“, обясняват от турския банков регулатор.
Турската лира постепенно започна да се стабилизира. Катар
ще инвестира 15 млрд. долара в
страната, стана ясно след среща
на емира Тамим бин Хамад Ал
Тани с президента Реджеп Ердоган в Анкара.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Ако

можеха румънците
да извъртят някой
митинг и у нас
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В 11-и клас ще се учи за купуването
на гласове, а в 12-и – за тероризма
Зрелостниците за първи път ще изучават стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

11-класниците ще учат за демокрацията, купуването на гласове и случаите на дискриминация, а
12-класниците - за трудовите и социалните права на
гражданите и за глобалните проблеми като тероризъм, ксенофобия и т.н. Литературните творби, които
ще изучават младежите, остават както и досега на
български автори, с няколко нови произведения. Това
предвиждат проектите на нови учебни програми за
11-и и 12-и клас по литература, както и по новия
предмет „Гражданско образование“.

В

чера от МОН
публикуваха проектите и на останалите 4 предмета, които ще се изучават в последните два класа на
средната степен - математика, първи и втори
чужд език и физическо
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Килим от цветя с площ
1800 кв. м украси „Гран
плас“ в Брюксел. Художествената тема е „Гуанахуато - културната
гордост на Мексико“.
Цветният килим е направен от над 500 000 далии и
бегонии.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.72017 (-0.00744)
CHF 1.73098 (0.00152)
Злато 2029.64 (-19.56)

възпитание. Преподаването по тях ще започне
от учебната 2020/2021
г. С утвърждаването им
се затваря пълният цикъл за осигуряване на
обучението по общообразователна подготовка
за учениците от 1-ви до

12-и клас, подчертаха
от министерството.
Новият училищен закон направи последните
две години от средното
образование силно профилирани. Според него
от 2020/2021 г. единадесетокласниците и дванадесетокласниците вече няма да изучават задължително 12 учебни
предмета както досега,
а само 6 - български
език и литература, математика, спорт, гражданско образование и
първи и втори чужд
език. Целта е отваряне
на пространство за профилирани предмети.
По новия предмет

„Гражданско
образование“ за единадесетокласниците са подготвени темите за демокрацията, гражданските
права и идентичностите
и различията в обществото. В края на класа учениците трябва да
разграничават типове
власт и легитимност, да
разбират ролята на институциите за регулиране на обществените
отношения, механизмите на властта, типовете
демокрация, видовете
избирателни системи,
формите на гражданско участие и т.н. От
младежите ще се изисква да осъзнават „въз-

можностите на критическата публичност
за противодействие на
медийни манипулации
и политически популизъм“, както и да оценяват негативното влияние на корупционните
практики в изборния
процес: като купуване
и продаване на гласове,
принуждаване, манипулации на изборни документи и др. Те следва
да познават основните
конституционни права
на гражданите на България, международните
документи за правата
на човека, формите на
граждански контрол, да
оценяват значението на

организираното гражданско общество и на
НПО сектора. Тийнейджърите трябва да се
ориентират в източниците на противоречия
между отделни етнически и религиозни общности, да разграничават
патриотизъм от национализъм, да умеят да
работят с основни документи и институции
за защита правата на
малцинствата, да разпознават случаи на дискриминация по полов,
религиозен, етнически
и расов признак, а също и на хора с увреждания.
(Продължава на 4-а стр.)

