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На всички колеги, преподаващи география, спорна и лека
новата 2008-2009 учебна година!

“Учител” в българската история винаги е звучало гордо и достойно.
Бъдете здрави, все така всеотдайни и непримирими в името на вашите възпитаници и на

нашата прекрасна наука – географията.
В навечерието на 90-годишнината на Българското географски дружество да потърсим

отново форми на обединението за връщане престижа на родната географска наука.

На добър час!
От редакционната колегия

на сп. “География ̀ 21”

В рамките на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” през 2008 г. МОН стартира
3 схеми за безвъзмездна финансова помощ по про-
цедура за подбор на проекти, а именно:

• Програма „Да направим училището прив-
лекателно за младите хора”, по която ще се
финансират извънкласни дейности.

• Програма „Подкрепа за развитието на докто-
ранти, постдокторанти, специализанти и млади уче-
ни”, по която ще се финансират нови и започнали
докторски програми, както и обучение и повишава-
не квалификацията на младите хора, работещи в
сферата на науката.

• Програма „Разработване на ученически и сту-
дентски практики”, по която ще се финансират дей-
ности за допълнително практическо обучение на
ученици и студенти в реална работна среда.

Какъв е опитът досега по проблематиката
на първата програма и какво е участитео на
учителите по географияи икономика?

В началото на годината (13 април) в град Пловдив
на Националната конференция „Училището – же-
лана територия на ученика. Състояние, проблеми,
перспективи” бяха представени обобщени резул-
тати от проведените училищни, общински и облас-

тни конференции „Училището – желана територия
на ученика” и технологията на провеждането им.
По време на форума се проведоха заседания в след-
ните тематичните направления:

1. Дидактически и иновационни методи и техно-
логии;

2. Самоуправление и гражданско образование,
извънкласна и клубна дейност;

3. Ограничаване на отпадането и насърчаване
на посещаването на учениците в училище.
       На национално ниво бяха представени и добри
практики на училища в градовете Раковски, Велин-
град, Ямбол, Казанлък и Пловдив.

Преподавателките от ПМГ “Св. Кл. Охридски” в
гр. Монтана Мариана Стефанова и Юлия Тимо-
ва споделят своя опит в подготовката за Национал-
ната конференция “Училището – желана територия
на ученика” в тематичното направление “Самоуп-
равление и гражданско образование, извънкласна
и клубна дейност” по темата  “Театралното предс-
тавление като мотивираща форма на извънкласна
дейност” . Докладът по тази дейност се класира за
национален кръг.
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