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ЦМЕДТ „Амалипе” приветства предложените промени в Наредбата за приобщаващото образование
и Наредбата за финансирането, тъй като те дават устойчивост на успешния опит, натрупан в рамките
на проект „Твоят час”. Особено положителен е фактът, че се предоставя възможност училищата да
делегират на НПО провеждането на част от извънкласните дейности, както и на средства за работа с
уязвими групи: това ще повиши ефективността на инвестицията и ще отвори училищата и детските
градини към външната среда.
В същото време и в двете Наредби са необходими допълнителни промени, като:
1. В Наредбата за приобщаващото образование:
1.1. Ал. 3 от чл.20 да бъде допълнена с „интеркултурното” и да се трансформира като „Чрез
заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в
ценности, патриотичното, гражданското, здравното, интеркултурното и екологичното възпитание,
насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.“.
Аргументация: Стандартът за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование полага четирите компонента като равнопоставени. Необходимостта от широкото
въвеждане на интеркултурно образование е обективно обусловена от високия процент на деца и
ученици от етническите малцинства и нуждите от формиране на толерантност и междукултурни
компетенции;
1.2. Чл. 21 (2) да бъде допълнен с „Интеркултурно образование” и да се трансформира като
„Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална
креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско
образование“, „Интеркултурно образование”, „Екологично образование и здравословен начин на
живот“, „Спорт“.”
Аргументация: виж по-горе
1.3. Чл. 21 (7) да бъде променена на „(7) Външните за училището физически и юридически лица
провеждат не по-малко от 10 на сто от организираните занимания по интереси в училището”
Аргументация: Предложените 5 % са ниска стойност, за да бъде гарантирано реалното участие на
външни доставчици. За по-малките училища те не покриват дори една извънкласна дейност
1.4. Чл. 21 да бъде допълнен с нова алинея: „Училищата могат да реализират междуучилищни
занимания по интереси за насърчаване на толерантността и взаимното опознаване на ученици от
различни етноси и групи.”
Аргументация: Понастоящем в много училища се обучават деца само от един етнос, които обективно
не взаимодействат с ученици от други етноси. При голяма част от тези училища, това е обусловено
от обективни географски и демографски фактори: в съответното населено място живеят млади хора
само от един етнос. За да бъде насърчено взаимното опознаване на ученици от различни етноси и
групи са необходими занимания по интереси, в които да участват ученици от различни училища. За
много от децата и младежите това е единственият начин за непосредствено взаимодействие с
връстниици от други етноси и социални групи

1.5. Към чл. 21 д, ал. 2 „Програмата за заниманията по интереси включва:” да бъде допълнено „7.
Междуучилищни занимания по интереси за насърчаване на толерантността и взаимното опознаване
на ученици от различни етноси и групи”
Същото да бъде допълнено и към чл. 21 е;
2. В Наредбата за финансирането:
2.1. Към чл. 16б да бъде допълнена алинея, регламентираща процента разходи за материали
Аргументация: Това бе добра практика от проект „Твоят час”, която е добре да бъде продължена

