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„Училище на бъдещето” откри „Дигитална
зона за математика, науки и изкуства”
Много гости събра ОУ
„Светлина” - с. Тополица на
откриването на „Дигитална зона за математика, науки и изкуства”, изградена
по проект на училището. В
последния ден на месец ноември, в напълно обновената и обзаведена училищна
сграда дойдоха представители на Фондация „Америка за България”, на Министерството на образованието и науката, Община Айтос, Регионалното управление на образованието
- Бургас, Общински съвет
- Айтос, на училищното настоятелство, на кметства и
фирми, на полицията, общински и държавни институции, партньори, директори, учители и родители.
Срокът за изпълнение на
проекта е година и половина. За реализиране на дейностите, ОУ „Светлина” получи 50 хиляди лева стипендия от Фондация „Америка

за България” и дофинансиране от 10 хиляди лева от
Община Айтос, за да покрие изискването за собствено участие. Останалите средства, до над 120 хиляди лева, включително дарения и доброволен труд,
са осигурени от училището,
от партньори, от родителите и съпричастната местна
общност. Обновена е цялата училищна среда, така че
да създава перфектните ус-

ловия за работа на децата
и учителите.
Много висок е финансовият принос на родителите с щедри дарения, подчинени на идеите на проекта.
Директорът Дора Русинова
признава, че не е остойностен доброволният им труд,
с който в продължение на
година родителската общност подкрепя усилията на
педагогическия екип. „Ако
трябва да остойностим този
труд, мисля, че вече двойно сме надхвърлили размера на стипендията, която сме получили”, каза на
откриването на зоната Русинова, поднасяйки искрената си благодарност към
родителите. Десетки бяха
поздравителните адреси и
благодарствените грамоти, които директорът връчи на личности, организации и институции, подкрепили иновативния училищен проект.
Специални гости на събитието бяха Красимир Ен-

Училището в село Тополица е сред
23-те в България, получили
финансиране от „Америка за България”
чев - Председател на Общински съвет - Айтос, Наталия Митева и Ирина Илиева от Фондация „Америка
за България, Вяра Лазова
- консултант на училището, Димитрова и Георгиева
от РУО - Бургас, директори
на училища от Айтос, Бургас, Карнобат и Сливен. И
домакини, и гости искрено
се радваха на новата интерактивна образователна
среда, в която учениците от
с. Тополица имат възможността да придобиват знания с помощта на най-съвременната образователна технология.
Смисълът на проекта
беше най-добре представен от кратките демонстрации, подготвени от учениците в изградените в зоната четири училищни центрове - по математика и физика - „Айнщаин”, по биология
и химия - „Менделеев”, по
история и география - „Пътешественици” и по езици
- „Грамър”. Реализирана е
мечтата на всяко училище
да има кабинети, оборудвани с цветни модулни маси,
позволяващи мобилност и
трансформиране на стаята,
съобразно целите на урока. Кабинетите разполагат
още с интерактивна дъска,
проектор, лаптоп за учите-

ля, таблети за учениците,
образователни софтуери и
постоянен достъп до интернет. И резултатите са наистина впечатляващи. В рамките на тази една година,
в която се изпълняват дейностите по проекта, учениците са постигнали забележителен напредък.
Екипът на Дора Русинова

си. Има и стандарти, които им дават насока за всяка следваща стъпка, така
че нещата да се случват по
най-добрия начин.
Според Русинова всичко
случило се е чудесно, но
винаги може още и винаги
може повече. Сега, една от
целите на директора е да
закупи таблети за всеки

следва една вече световно
разпространена практика
в училищата, която включва работа с учениците в посока иновативни науки, технологии, инженерни науки,
изкуство и математика. Изградена е и малка творческа работилница, в която
учителите се събират в професионални учебни общности, за да обсъждат предстоящите задачи и да планират съвместно уроците

ученик и от началния курс,
за да има плавен преход в
етапите на обучение. Училищната общност също е в
готовност, няма и намерение да спре до тук - продължава да търси финансиране, съфинансиране, помощ
от корпоративни приятели
и доброволци, за да продължава и да расте проектът оттук нататък.
(Още по темата на стр. 3)
НП

МИГ-Исперих споделя
опит с айтоския МИГ
Кампания

Екипът и Управителният
съвет на Местна инициативна група /МИГ/ - Исперих беше на работно посещение в Айтос. Програмата на визитата започна с
институционално представяне на офиса на МИГ-Айтос и работна среща с кмета Васил Едрев. В кабинета
на кмета екипите на двете
местни инициативни групи
обсъждаха взаимодействието между МИГ и местната власт за развитие на
територията. Във фокуса
на разговорите беше темата за задържането на младите хора и възможността гражданите да решават какви са приоритетните проекти за всяко населено място на териториите
на общините Айтос и Исперих. Бяха споделени идеи
за бъдеща съвместна работа и поддържане на обмена на добри практики за
реализиране на стратегиите за водено от общностите местно развитие.
Двете местни инициативни групи презентираха
стратегиите си за местно

развитие и в работна дискусия споделиха проблемите, трудностите и решенията при прилагането им през
периода 2014-2020 г. Екипът на МИГ- Исперих, който има солиден опит от реализиране на местна стратегия в програмния период
2007-2013 г., сподели с айтоските си колеги предизвикателствата в организационното развитие и укрепването на сдружението.
Даниел Димитров, Пред-

седател на Управителния
съвет на МИГ-Исперих и в
същото време Председател
на Общински съвет – Исперих, и Емилия Германова
- Изпълнителен директор
на МИГ - Исперих разказаха за идеите и решенията
на Сдружението във връзка с проектната готовност
и организацията по оценяването на проектите, които ще бъдат финансирани със средствата, с които е подплатена Стратегия

2014-2020 г..
Обсъждана беше и темата за съвместно междутериториално сътрудничество за обмяна на резултати, опит и ноу-хау за работа
в мрежи в селските райони. Бяха анализирани и обсъждани конкретните фактори на влияние в подкрепа на земеделието, услугите за икономиката и населението в селските райони и създаването на условия за разнообразяване на селскостопанските и
икономическите дейности.
Екипите посетиха потенциални обекти на територията на МИГ-Айтос, към
които евентуално ще бъдат насочени инвестиции,
подкрепени от Стратегията за ВОМР.
В програмата на МИГИсперих беше включена
и работна среща с МИГСредец.
(Разговор с Даниел Димитров, председател на
Управителния съвет на
МИГ-Исперих, на стр. 2)
НП
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Даниел Димитров - председател на Управителния съвет на
МИГ-Исперих и председател на Общински съвет - Исперих, пред НП:

Ще усетите ефекта, когато
МИГ-Айтос измине целия път
- Г-н Димитров, какви
са резултатите от реализирането на Стратегията на МИГ-Исперих през
миналия програмен период?
- Като финансиране, това
е Общинският център за социален отдих, комбиниран
с изграждане и обзавеждане на домашен социален патронаж. Това е изцяло новопостроена сграда
на стойност около 300 хиляди лева и обзавеждане за
около 80 хиляди лева. Закупен беше електромобил
за домашния социален патронаж. Извършен беше ремонт на два парка, стадион
и три читалища в селата.
Реализирани са още проекти през програмния период 2007-2013 г., но ние вече
мислим и работим за новия
програмен период.
- Какви проекти планирате по Стратегията
за водено от общността
местно развитие за периода 2014-2020 г.?
- Това е нашата иновация
по мярка 7.4. Имаме нови

Даниел Димитров в разговор с кмета Васил Едрев за дейността на МИГ-Айтос
идеи, които всъщност, хората ни подсказаха при
проучването, което направихме. Искаме да стигнем
реално до всички населени места на общината, като
дадем възможност на хората, живеещи там, да решат
какво е най-добре да се направи там. Стана с публично обсъждане и с помощта
на общинските съветници

по места. Хората трябва да
решат какво искат да бъде
направено в тяхното населено място, примерно за 15
хиляди лева. Това ще бъдат
микропроекти, обединени в
един общ проект, с бенифициент Общината. Така ще
има ефект върху по-голяма част от територията. По
този начин искаме веднъж
да дадем на хората, това,

което е необходимо и да
ги задържим в населените
места. И второ - да стигне
местната инициативна група и ресурсът по Стратегията до всеки един жител
на общината. Микропроектите ще са обединени в
сферата на инфраструктурата. Другата ни цел са няколко проекта за малките
и средни предприятия, 1.5

РС-Айтос с актуална тема за
гимназистите - киберпрестъпленията

Съдия Николай Гемеджиев
„Децата и компютърните престъпления” беше поредната тема в графика на
Районен съд - Айтос по Образователната програма
на ВСС и МОН “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури”, която айтоските
магистрати реализират за
трета година. Като лектор
на три поредни срещи с
гимназистите от СУ “Христо Ботев”, съдия Николай
Гемеджиев не само образно и достъпно им поднесе актуалната за младите
хора тема, но им даде възможност да наблюдават на
живо два съдебни процеса
в залата на РС-Айтос. Особено поучително за учениците беше съдебното дело,

в което се решаваше съдбата на водач на МПС, седнал зад волана след употребата на алкохол. Младите хора наблюдаваха
цялостен процес със свидетели, обвинение, разпит
на подсъдимия, който не
ползва адвокатска защита
и произнасяне на присъдата. Освен че се запознаха
отблизо с дейността на съдебната институция, дванадесетокласниците научиха повече и за киберпрестъпленията. Оказа се,

Учениците се запознаха и с материалите
по съдебното дело, което наблюдаваха в заседателната зала

че добре познават темата,
затова активно участваха
в последвалата дискусия
за престъпленията, насочена към малолетни и не-

пълнолетни потребители в
интернет, с цел сексуален
тормоз. Стана ясно, че в
голямата си част младежите не се предоверяват,
не създават случайни виртуални приятелства и като
цяло имат информация за
възможните последствия
от случайните контакти в
мрежата.
“Заедно със СУ “Христо
Ботев” направихме крачка
напред, за да провокираме
и насочим вниманието на
младежите към осъзнаване значението на държавността и законността, към
справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност“, коментира цикъла от лекции, представени пред учениците от началото на тази учебна година, съдия Мария Дучева,
Административен ръководител, Председател на Районен съд - Айтос. Тя благодари на колегите си, че
са част от процеса на усъвършенстване и подобряване информираността за
съдебната власт сред младите хора и изрази увере-

ност, че това е правилният подход за повишаване
на доверието в съдебната власт.
НП

млн. лв е ресурсът само за
бизнеса, при 90% финансиране. Тези проценти са си
сериозен подарък за местния бизнес. 90% сме заложили и по мярка 6.4, когато кандидатите са фирми на
млади хора от територията.
За да можем да задържим
младите и успешни предприемачи.
- По кои оперативни програми работите
сега?
- Работим по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и ОП
„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, както и по ПРСР. Вече можем
да сравняваме - по първите
двете оперативни програми
нещата се случват много
по-лесно и по-бързо.
- Как осигурявате средствата за организацията
на МИГ?
- При първата стратегия
нямахме никакъв опит - ходихме на работни срещи с
МИГ-ове в Италия, Австрия
и Франция. Сега имаме 70
хиляди лева заем от банка,

всички членове на Управителния съвет сме длъжници.
За тази цел е нужен много
сериозен управителен съвет, който да знае какво
прави и как го прави.
- Вече имате опит - какъв е ефектът в общността?
- Ефектът е голям. Реализирането на стратегията
стимулира хората с реалните ползи на общността. Общинският съвет е изключително добре настроен към
дейността на МИГ, виждайки резултатите. В тази връзка взима решения и за нормативни промени. Например направихме промени в
наредбата за управление и
разпореждане с общинско
имущество, за да можем
да удължим срока за наем
на тези бенифициенти, които ползват общински имоти, и които трябва да кандидатстват по наши проекти. МИГ - Айтос ще разбере
ефектът, след като измине
целия път до реализирането на проектите.
НП

Десетокласници са първите
посетители в Посетителски
център „Генгер”

От началото на новата година айтоските ученици ще
имат далеч по-голям интерес да присъстват в часовете по природни науки, биология и география. Причината
е откриването на посетителски и образователен център
в сградата на бившия Младежки дом в етнографския
комплекс „Генгер”. Центърът запали любопитството на
младите хора още преди да
е официално открит, а заради нетърпението на учители
и ученици от СУ „Христо Ботев”, на 8 декември т.г. отвори врати, за да приеме първите си посетители.
Ще припомним, че заключената от 10 години сграда беше предоставена за
безвъзмездно ползване на
„Сдружение за опазване
„Една природа“ с идеята там
да бъде изграден посетителски център с образователна експозиция за биоразнообразието на района. След
решение на Общински съвет
- Айтос, Сдружението извърши основен ремонт на сградата със собствени средства
и сега работи за окончателното реализиране на добрата образователна идея.
Централно място в експозицията е отделено на уникалното растение айтоски генгер Astracantha arnacantha,
с описание и природозащитен статус, както и кът на не-

говия откривател като вид за
науката проф. Ст. Георгиев.
Първите посетители на
Центъра бяха учениците от
10-те класове на СУ „Христо
Ботев”, водени от преподавателите Станимир Стойчев,
Николай Димитров и Атанас
Маринов. Авторът на идеята
за посетителска експозиция
и член на УС на Сдружението - д-р по биология Светла
Далакчиева представи пред
младежите презентация за
редките растителни видове
в България. Учениците успяха да видят и новото издание на Червената книга, която през януари т.г. Ивелина Василева, тогава министър на околната среда и водите, подари на сдружението. Това се случи при посещението й в Айтос за подписване на договор за финансиране на изграждането на пречиствателна станция в Айтос. Освен информация за уникалното растение, центърът ще предоставя и специализирана научна и научно-популярна литература в областта на биологията и природните науки. Тя
ще е на разположение найвече на младите хора в града
и на гостите на центъра. Ще
бъдат организирани тематични изложби и срещи със специалисти в областта на природните науки.
НП
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Преборихме се с 270
училища за финансиране
- Г-жо Русинова, каква е същността на проекта „Училище на бъдещето”?
- Проектът е финансиран
от Фондация „Америка за
България”. Преборихме се
за финансирането с още
270 училища, кандидати по
Програмата на фондацията.
Бяхме между 60-те, поканени за допълнително защитаване на проектните идеи,
и между 23-те училища, които бяха финансирани през
2015 година за изпълнение
на заложените от нас идеи
- „Изграждане на дигитална зона за математика, науки и изкуства”. Защо темата звучи толкова широко? Защото в едно малко
училище апетитът винаги е
голям. Искаме да направим
така, че да бъдат обхванати
всички сектори и да дадем
възможност на децата във
всеки един момент от своето обучение да получават
знания, преплетени с технологии. Но същността на
този проект не е само въвеждането на технологиите, а цялостната промяна
на работата на училището.
Целта е същинска промяна
на взаимоотношенията вътре в училището, т.е. учителите и учениците да бъдат партньори. Паралелно
с проекта „Училище на бъдещето” ние изпълняваме и
друг проект, финансиран от
„Америка за България”, за
технологичен специалист
на училището. В рамките на
този проект разработихме

наш, вътрешен план за иновации, в който се включва
и още един наш вътрешен
проект „Учим и преподаваме заедно”. Което довежда до смисленото изпълнение на проекта „Училище
на бъдещето”. Защото крайната цел е да направим въвеждането на технологиите смислено - не просто да
има струпана една техника,
а тя да бъде използвана на-

Наталия Митева, Фондация „Америка за България”:

Търсихме училища, които
приемат предизвикателства

Дора Русинова
пълно рационално както от
учителите, така и от децата. Те са партньори - учат
и преподават заедно, учат
се едни от други. Защото,
в технологично отношение
децата понякога по-бързо
се ориентират. Но това по
никакъв начин не повлиява
егото на колегите ми.
- Каква е ролята на
учениците и учителите в
този проект?
- За да се случи всичко
това, ние направихме едно
много сериозно обучение
на учителите - 12 обучения

за въвеждане и преплитане на модерните технологии с традиционните методи
на работа. Учителите трябва да дават знания и компетентност на децата, такава, каквато им е нужна в 21
век. И смело мога да кажа,
че ние изпращаме децата
си в бъдещето. Не се притеснявам как нашите възпитаници ще преминат в след-

ващата образователна степен, защото те са професионално грамотни. Справят
се много добре с технологиите и с учебния материал, защото имат висока мотивация за учене. Това е и
нашата цел - да се стигне
до рязкото повишаване на
техните учебни резултати.
Работя с един невероятен
екип, който дава всичко от
себе си. Още по-невероятни са децата, които приемат всичко с отговорност, с
емоция, със сърце.
- Как се случи - за една
година училището е изцяло променено?
- Нашето училище е нашият дом, то е кауза. В началото бяха мечтите - днес
са реалностите. Ние, като
граф Монте Кристо, нямаме граници - продължаваме да мечтаем още по-смело. И тъй като технологиите се развиват стремглаво,
винаги ще има нещо да догонваме. Смея да кажа, че
на този етап училището ни
е много различно във всеки един аспект, измерено спрямо другите училища и спрямо собственото
си развитие. От 25 години
сте директор - зная откъде
сме тръгнали и докъде сме
стигнали - наистина минахме по много сериозен път.
Скокът е много голям. Найважното е, че всички тези
промени дават самочувствие и авторитет на децата.
Те самите стоят като авторитети в класната стая, и
това е най-важното.
НП

Зейнеб Ходжа - представител на МОН:

Образование, което
подготвя децата за бъдещето

Покана към айтозлии за
коледна благотворителна
инициатива
Каним айтозлии и гостите на Айтос да се включат в
коледната дарителска инициатива „Подари коледна
вечеря на пенсионер”, организирана от учениците на
СУ „Христо Ботев” и СУ „Н.
Й. Вапцаров”- Айтос.
Целта на благотворителната кампания е събирането на средства за закупуване на хранителни продукти,
така нужни за всеки пенсионер. Ние, ученици от двете

училища, сме част от тази
държава и вместо да стоим - ще направим нещо, с
което да сме поне мъничко полезни.
Заповядайте на 18 декември 2017 г., от 17,30 ч., в
Народно читалище „Васил
Левски 1869 ”- Айтос, където ще се проведе благотворителен концерт. Участие в
концерта ще вземат ученици и деца от нашия град.
Идва Коледа, а с нея идва

и надеждата за добро, за
по-светло бъдеще, за подостойни старини, за уют и
семейна топлина. Време, в
което се замисляме за другите, за тези, които ни подариха себе си - опита си…, а
не могат да имат мечтаната, прилична Коледа.
Оставени сами на себе
си, с болката и тъгата, възрастните хора се превръщат в „забравени” хора. В
хора, част от един свят, за

който се говори само като
статистика. (покрай поредното преброяване).
Ако всеки един от нас
даде мъничка част, ако направи малко усилие и прояви желание, чудото ще се
случи. Време е за Доброто!
Време е да подготвим душите си за Празника…, и за
една елха, украсена с Вяра,
Любов и Надежда!
Заповядайте!
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С клетва и парад на таланта, вапцаровци
честваха 34-и патронен празник
Откакто е открито през
1983 година, СУ “Никола Вапцаров” не е пропуснало да
отбележи нито един патронен празник. И тази година,
за 34-и път, на 7 декември,
училището отпразнува рождената дата на патрона на
училището - поетът Никола
Вапцаров.
По традиция, в деня на
патронния празник, новопостъпилите ученици в училището полагат вапцаровска клетва. Първокласниците изрекоха възторжено думите на клетвата, во-

Възторзи на сцената и в залата предизвика Вапцаровската клетва

Екипът на директора
Димо Парушев

ция, Диньо Динев, и Соня
Шестакова от Дирекция
„Образование, култура,
здравеопазване, спорт, вероизповедания и туризъм“,
представители на Обществения съвет на училището, на училищното настоятелство, началникът на
Военен клуб – Айтос Иван
Иларев, бивши и настоящи
учители и ученици и много
граждани.
Тържественото честване
продължи с традиционния
вапцаровски „Парад на таланта“. Парадът е едно от
най-чаканите от учениците годишни събития. В него
участват всички, които искат да изявят своите заложби и талант. И тази година
жанровото разнообразие
беше изключително богато – танци, песни, скечове, а участници бяха ученици от първи до дванадесети клас.
Здравко Димов - преподавател по английски език
Видеозапис от отбелязването на патронния празник на СУ „Никола Й. Вапцаров“ може да гледате в
страницата на училището
във фейсбук.

дени от директора на училището, Димо Прушев, и с
гордост придобиха званието „Вапцаровец“ и станаха
част от училищната Вапцаровска общност.
Учениците от клуб „Млади
възрожденци“ поднесоха
рецитал по стихове на Никола Вапцаров и по много
емоционален начин напомниха на всички в залата за
борбите, които поетът е водил и претворил в своите
„Моторните песни“.
Гости на тържеството
бяха представители на
общинската администра-

Приятели и гости на коледен Коледно настроение в Айтос
базар в ДГ „Пролет”
На 8 декември, обновената през тази година светеща коледна украса на
площад „Свобода” в Айтос
грейна празнично, на фона
на многоминутни фойерверки. Много родители и малчугани дойдоха на дълго чаканата среща с Дядо Коледа.
Имаше емоции, подаръци,
снимки, усмивки...
Добрият старец пристигна в Айтос с джип, шейната оставил на паркинг, докато падне първият сняг.
Асистираха му читалищните джуджета, в желанието да покажат колко много
танци са научили през годи-

бата-базар е продължила
близо месец, а събраните
средства ще бъдат използвани за децата и за детската градина, обяви на откриването Емилия Митева - директор на ДГ „Пролет”. Нямаше как да преброим експонатите, но със сигурност
са стотици, при това подредени с вкус на десетки рафтове в празнично аранжираната зала. Освен с изящните сувенири на символични цени, многобройните гости се сдобиха и с празнично
настроение, с което децата
богато ги надариха.
НП
С коледни песни и стихчета, децата и учителите от
ДГ «Пролет” - Айтос откриха традиционния пъстър коледен базар на лакомства,
коледни играчки и символи
в една от залите на детската градина. Кметът Васил
Едрев, гости от различни
институции и организации,
родители и приятели останаха впечатлени от разнообразието и броя на ръчно
изработените сувенири и
вкусните деликатеси, приготвени с участието на децата, учителите, служителите и родителите.
Подготовката на излож-

ната. В коледния флашмоб
се включи и публиката, която в един глас отговаряше

на въпросите от занимателната викторина, подготвена
лично от Дядо Коледа.

ПРЕДКОЛЕДНИ ПРОЯВИ
Програма:
16 декември 2017 г., 10.00 ч., Физкултурен салон СУ „Никола Вапцаров”
Коледен турнир по волейбол „Предизвикай родителите си!”, за деца и родители
18 декември 2017 г., 17.30 часа, НЧ
„Васил Левски 1869”
Благотворителен концерт „Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда”
19 декември 2017 г, 17.00 часа, НЧ
„Васил Левски 1869”
Коледен концерт, организиран от
Тракийско дружество „Петър Киприлов
1897”, със специалното участие на Фолклорна група „Българка”, и с участието
на певчески и танцови състави от град
Айтос.

Кметът Васил Едрев пожела здраве, благополучие
и по-успешна година на айтозлии и заедно с палавите джудженца отброи секундите преди да грейнат
светлините на естествените коледни елхи на площада. Кулминация на празничната еуфория от запалването на разноцветните
лампички бяха фойерверките, които по инициатива на Община Айтос, традиционно осветиха небето
над града.
Със запалването на коледните светлини беше даден старт на празничните
прояви. Още много интересни събития очакват айтозлии до Коледа.
(Виж празничния афиш на
Община Айтос).
НП

20 декември 2017 г., 13.00 часа, НЧ
„Васил Левски 1869”
Традиционен коледарски празник-конкурс с участието на представителни групи от училищата и читалищата на територията на Община Айтос.
21 декември 2017 г., 11.00 часа, Заседателна зала на Община Айтос
Тържествена церемония по връчване
на наградите „Спортист, треньор и отбор на 2017 г”
21 декември 2017 г., 17.30 часа, НЧ
„Васил Левски 1869”
Коледен концерт на художествените
състави на НЧ „Васил Левски 1869”
22 декември 2017 г., 10.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Коледарски поздрав към Общинска
администрация от децата от ДГ „Здравец” - Айтос.

