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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

Нов конкурс  
на Фонд  
„Научни  
изследвания“

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu

Днес в броя
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Д-р Калоян Дамянов – директор  
на Регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващо 
образование в София:
Общообразователните учители  
вече имат учебно помагало  
за работа с децата със специални 
образователни потребности Н
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Д-р Мария Ивановска –  
тазгодишният носител  
на „Питагор“ за млад учен“:
Изследвания върху това  
как реагира организмът  
на различни фактори,  
поставят основата на 
психоневроимунологията у нас

Българска академия на науките
www.bas.bg

С деца на море
Училищата ще могат да кандидатстват  
втори път за безплатните пътувания  
по Националната програма „Отново заедно“

Училищата ще имат възможност да 
кандидатстват втори път за участие в 
Програмата за безплатни летни пътува-
ния, ако до края на юли т.г. предвидените 
за целта средства от държавния бюджет 
не бъдат изчерпани. Това е записано в 
новата Национална програма „Отново 
заедно“, приета от Министерския съвет. 
Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от 
държавния бюджет, предвидени за под-
крепа на туристическия бизнес. С тях на 
почивка ще бъдат изпратени 30 000 деца 
и придружаващи ги педагози.

Министерството на образованието и 
науката вече приема заявки за участие. 
Крайният срок е 31 юли 2021 г. Ако 
след тази дата останат пари, училища-
та могат да кандидатстват отново до 

1 септември т.г. или до изчерпване на 
финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването 
важи ограничението броят участници 
от едно училище да не надхвърля 7% 
от общия брой ученици и персонал до 
максимум 165 участници. Училищата 
с под 150 ученици и преподаватели 
могат да заявят група от до 12 учас-
тници. За втория етап тези ограничения 
отпадат, стига общият брой включени 
участници от едно учебно заведение 
да не надхвърля 165 за всички етапи 
на Програмата.

„Отново заедно“ е насочена към 
ученици от I до XI клас през учебната 
2020/2021 г., като на всеки 10 ученици 
има не по-малко от един придружител 

– учител или друг педагогически спе-
циалист от училището или от Център за 
специална образователна подкрепа.

Учениците, които ще се включат в 
шестдневните безплатни пътувания, ще 
се избират по критерии, утвърдени от 
педагогическите съвети. МОН форму-
лира и няколко вида примерни критерии 
– продължителност на обучението от 
дистанция, представяне в учебния про-
цес, социален и здравен статус. Педагоги-
ческият съвет може да определи и други 
критерии, съобразени с особеностите на 
съответното училище.

Туристическият пакет за шестдневното 
пътуване е с фиксирана стойност от 500 
лв. на участник. 

На стр. 2

Първокласниците от ОУ „Иван Вазов“ – Берковица, с вълнение четат за славния български цар Симеон Велики.  
Илюстрациите разпалват въображението им и те се впускат в победни битки

Ускорение
А

Създаване на Национален STEM 
център, който да обучава педагоги-
ческия персонал за пълноценно из-
ползване на залегналото в Плана за 
възстановяване и устойчивост из-
граждане на цялостна инфраструк-
тура от STEM кабинети в български-
те училища. Това анонсираха тези 
дни вицепремиерът по управление 
на европейските средства Атанас 
Пеканов и просветният министър 
чл.-кор. Николай Денков. И това е 
ход за квалификация и методическа 
подкрепа на учителите, паралелно с 
изграждането на физическата среда 
за подобно обучение. Защото откри-
ването на поредния модерен STEM 
кабинет не носи добавена стойност 
за образованието на днешните 
ученици, ако не променя подходите 
за обучение и не носи промяна на 
самите педагози.

А този процес на промяна трябва 
да бъде ускорен, тъй като увеличава-
нето на средствата за образование 
и на учителските заплати засега не 
се отразява във видимо повишаване 
на образователните резултати. Да, 
необходимо е време за промяна на 
голяма и инерционна система като 
училищната и за навлизането в учи-
телската професията на мотивира-
ни млади хора с високи постижения. 
Но заедно с това днешните педагози 
не трябва да спират да се развиват. 
И още нещо – както отбелязва 
министър Николай Денков, необхо-
димо е те да бъдат разтоварени 
максимално от всякаква бумащини 
и да имат повече време да работят 
индивидуално с учениците, така че 
те да не трупат пропуски и да се 
минимизира влиянието на социалния 
и икономическия статус на техните 
семейства.

А че има успешни училища с кре-
ативни учители, доказват срещите 
по Националната програма „Инова-
ции в действие“ от последния месец. 
Подобен подход на споделяне дава 
възможност положителният опит 
да бъде разпространен, приложен и 
подобрен много по-бързо. И промяна-
та в училищата да бъде ускорена.
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