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Пазете учителя и го
обичайте!
Продължение от стр. 1
социален работник, дипломат, наставник, майстор,
администратор и да влиза в
още много други роли, всеки
ден, всеки учебен час, а и
след това. Учителят участва смело и победоносно в
множество битки: срещу
неграмотността, апатията,
отчуждението. Той гордо и
достойно държи светилника
на духовността.
Само учителят нарича децата на другите „моите деца”
и говори с любов и умиление
за тях. Само той, дори и огорчен, винаги прощава.
И така... 15-и септември е
много важен ден. Твърде важен, за да помислим всички
заедно за това, че ако искаме

да имаме силна държава
и нация, трябва с дела да
поставим образованието на
първо място. А повишаването на авторитета и социалния
статус на българския учител
да стане общоприета и осмислена кауза в обществото
и в държавната политика.
Много искам всеки от нас
да запази вдъхновението си
от първия учебен ден през
цялата година. Хора, продължавайте да гледате все така
празнично към училището
като към духовен храм, такива, каквито Ви видях и
усетих на този 15 септември.
Пазете неговите свещенослужители – учителите, и ги
обичайте!
Велина АНТОВА

Дуалното образование
– надежда и шанс за
младите хора
Продължение от стр. 1
от гимназиалния етап ще
бъде в размер на 90% от минималната работна заплата за
страната.
Преди броени дни училищния праг, под звуците на
новия си химн, прекрачиха
и учениците от 9 „б“ клас на
първата по рода си паралелка
по проект „ДОМИНО“, специалност „Производство”, в
Професионалната гимназия
по облекло и туризъм „Св.
Иван Рилски“ - гр. Перник.
Още 26 ученици от новопостъпилите започнаха да се
обучават в две специалности в
9 „в“ клас. Половината от тях
са предпочели специалността
„Производство на кулинарни
изделия и напитки“, а останалите - „Производство на
сладкарски изделия“. Гости на
тържественото събитие бяха:
Полина Златарска от Швейцарското посолство на проект
„Домино“ към МОН, инж.
Росица Симеонова – старши
експерт по професионално
образование към РУО - Перник, Анелия Славова - главен експерт „Образование и
култура“ в Община Перник.
Бяха изпратени и прочетени
приветствия от председателя
на Комисията по образование
и наука в Народното събрание
- Милена Дамянова, министъра на образованието и науката
Меглена Кунева, кмета на община Перник д-р Вяра Церовска, областния управител д-р
Александър Александров, началника на РУО Перник Ваня
Коконова и др. Директорът на
гимназията инж. Мария Герчева-Антова приветства всички
присъстващи с добре дошли
и пожела здраве, бодрост и
сили, за да бъде спорна новата
учебна година.
С общ бюджет от 3,5 милиона швейцарски франка
проектът ДОМИНО („Дуално
образование за модерните
изисквания и нужди на обществото“) подкрепя реформите
в системата на професионалното образование чрез
въвеждане на съвременни
дуални методи на базата на
българските традиции и чер-

пейки опит от Швейцария,
която има световнопризната
система на дуално обучение
и едно от най-ниските нива на
младежка безработица в света.
До приключването на проекта
през 2019 година в ДОМИНО
се предвижда да бъдат обхванати общо 1200 ученици в 15
професионални училища, както
и поне десет професии.
На 15 септември 2016 г. за
втора поредна година Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, и
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ имаха удоволствието да
приветстват с „добре дошли“
новите ученици от общо 3 паралелки, които ще се обучават
по специалност „Търговия“ и
„Машини и системи с ЦПУ“
по дуална форма в партньорство с водещи международни
фирми като част от проект
на ADVANTAGE AUSTRIA/
Стопанска камара Австрия. По
австрийския проект от настоящата учебна година за първи
път ще стартират и две нови
паралелки по дуална форма
на обучение в ПТГ „Иван
Райнов“, гр. Ямбол. Учениците ще изучават професиите
„Мехатроника“ и „Машинен
техник“.
Тази нова за България система на обучение ще даде
шанс на учениците паралелно
с изучаването на теория по
дадена професия да приложат
наученото в реална работна
среда във фирма-партньор,
което се е доказало през годините като успешна и печеливша практика в Австрия,
Германия и Швейцария. Освен
ценен практически опит гимназистите ще получават в 11-и
и 12-и клас възнаграждение
на базата на трудов договор,
а работата им ще се зачита за
трудов стаж. В края на обучението учениците ще получат
Свидетелство за професионална квалификация – трета
степен, от една страна, а от
друга – Диплома за завършено
средно образование. Тези от
учащите, показали умения,
мотивация и отговорност, ще
имат възможност не само да
продължат работа във фирмите-партньори, но и да се дораз-
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АКТУАЛНО

На добър час през новата учебна
година и на всички учители и
ученици от българските училища
в чужбина

Първият звънец
тържествено огласи
началото на новата
учебна 2016-2017 г. и
в българските училища по всички краища
на света.
Запомнящ се, вълн у ва щ п р а з н и к с
деца, учители, родители и много гости
се състоя и в залата на Търговското
представителство във
Виена, който постави
началото на учебната
година за Българо-австрийското училище „Св. св. Кирил и
Методий“ с директор д-р Ирина Владикова.
Специални гости на тържеството бяха Н.Пр. Елена
Шекерлетова, посланик на Р
България в Австрия, и проф.
Румяна Конева, директор на
БКИ “Дом Витгенщайн“.
Посланик Елена Шекерлетова поздрави учителите и
учениците от българското
училище и им пожела здраве,
кураж, вдъхновение и много
радост в общуването с българския език и литература.
Нейно Превъзходителство се
ангажира и с активна подкре-

па от страна на българското
посолство за училището. В
празничното си емоционално
слово директорът на училището д-р Ирина Владикова
пожела на всички ученици
успешна и здрава учебна
година.
280 са малчуганите, които тази година ще посещават детската градина „Мечо
Пух“, предучилищната група
„Моливко“ и часовете по
български език и литература,
история и география от 1-ви
до 12-и клас. Най-много от-

НАУЧИХМЕ ЗА ВАС
Вицепремиерът и министър
на образованието и науката
Меглена Кунева утвърди Правилника за обществените
съвети. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане
през август 2016 г.
Със създаването на обществени съвети се цели отваряне на институциите към
обществото, изграждане на
общност училище – ученици
– родители и общественост.
Принципите, заложени в правилника, предвиждат по-голяма прозрачност и контрол.
Общественият съвет ще
одобрява стратегията за развитие на детската градина
или училището и ще приема
ежегодния отчет на директора
за изпълнението й, ще участва
и в работата на педагогическия съвет при обсъждането
на програмите за превенция на ранното напускане на
училище и за предоставяне
на равни възможности и за
приобщаване на децата и
учениците от уязвими групи,
както и при обсъждане на
избора на ученически униформи. Новият орган ще може да
предлага политики и мерки
за подобряване качеството на
образованието въз основа на
резултатите от самооценката
на институцията, външното
оценяване – за училищата, и
инспектирането на детската
градина или училището. Съветът ще дава и становище за

разпределението на бюджета
по дейности и размера на капиталовите разходи, както и
за отчета за изпълнението му
при изразходване на средства
от държавния бюджет. Общественият съвет съгласува
предложението на директора
за разпределение на средствата от установеното към
края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета. Съгласува училищния
учебен план, както и избора
на учебници. Предвидено е
представител на родителите
да участва в комисиите за
атестиране на директорите,
при провеждането на конкурс
за директор, както и да има
представител при създаването
и приемането на етичния кодекс на училищната общност.
В заседанията на педагогическия съвет представителите
на Обществения съвет имат
право на съвещателен глас. С
право на съвещателен глас в
заседанията на Обществения
съвет участват поне трима
представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.
В правилника са разписани
ясни процедури и критерии за
излъчването на представителите на родителите, общините,
държавата и представители на
бизнеса към съветите в професионалните училища.
Срокът за създаването на

вият професионално и дори
да заемат ръководни позиции
в компаниите. Надеждата на
всички партньори в проекта
на ADVANTAGE AUSTRIA/
Стопанска камара Австрия
и ДОМИНО е с помощта на
дуалната форма на обучение
да се постигне по-качествено

образование, по-добре подготвени квалифицирани кадри,
по-конкурентоспособна икономика и не на последно място
- по-голяма удовлетвореност
сред младите хора в страната.
На добър час!
Ивайла ВАСИЛЕВА

ново са първолаците – 62. По
българска традиция те бяха
посрещнати от
учителите си с
обреден хляб
и преминаха
за късмет под
венец от цветя.
Българското
училище „Св.
св. Кирил и
Методий“ във
Виена е едно
от най-големите и уважавани български училища
зад граница. Тази година то
отбелязва своята 25-годишнина, като кулминацията на
честванията ще бъде на 24
май 2017 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати
специален поздравителен
адрес с благопожелания по
случай началото на новата
юбилейна учебна година до
директора на Българо-австрийското училище „Св. св.
Кирил и Методий“ и екипа на
училището.
УД

Обществените съвети се удължава до края на 2016 година.
...
Експертен консултативен съвет ще наблюдава и
оценява как се прилагат
държавните образователни
стандарти в системата на
предучилищното и училищното образование. Съветът
ще бъде създаден по заповед
на вицепремиера и министър
на образованието и науката
Меглена Кунева. Функциите
на новото звено ще са свързани с периодична оценка
на прилагането на образователните стандарти, даване
на становища и препоръки
по проблеми, възникнали
при прилагането на една или
друга наредба. Експертният
съвет ще работи на обществени начала и ще осигурява
партньорство между изпълнителната власт, институциите в
областта на предучилищното
и училищното образование
и неправителствените организации. Негов председател
ще бъде зам.-министърът на
образованието и науката Диян
Стаматов. В състава на Съвета
ще влязат представители на
Министерството на финансите, Министерството на труда
и социалната политика, Министерството на културата,
Министерството на младежта
и спорта и Министерството
на здравеопазването. Свои
членове ще излъчат още Комисията по образование в
Народното събрание, както и
социалните партньори - сдруженията на работодателите и
директорите и на синдикатите
в областта на образованието.
В заседанията на Съвета ще
могат да участват представители и на други институции
и организации, които имат
отношение към образователния процес.
УД

