ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от работна среща във връзка с представяне на проект Language Against Dropout
(LAD): обучение по български като втори език за деца в предучилищна възраст и
първи клас.
На 17.09.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа в кабинета на г-н Стефко Бурджиев –
областен управител на област Русе се проведе работна среща с представители на МД
„Елиас Канети“ и експерти от Областна администрация Русе (Пенка Попова, Десислава
Пенчева).
Срещата се инициира от проф. д-р Пенка Ангелова – председател на МД „Елиас
Канети“, която в кратко резюме запозна участниците с одобрено проектно предложение
Language Against Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в
предучилищна възраст и първи клас, по което Дружеството е бенефициент и водеща
организация. Тя представи д-р Анастасия Новикова като експерт по съдържателната част
на проекта и г-жа Нина Александрова като координатор на проекта.
Проф. Ангелова се обърна с молба за съдействие от Областна администрация
Русе за популяризиране на проекта и за сформиране на Комитет за подкрепа, в който да
бъдат включени видни личности от българското образование и интеграция на
малцинствата.
Г-н Бурджиев изрази своята готовност за сътрудничество при реализирането на
LAD. Според него е необходимо методологията, която ще бъде разработена да бъде
одобрена от Експертен съвет, както и да се потърси съдействието на Министерството на
образованието и науката (МОН) в работата по проекта и изготвянето на методиката за
обучение. Г-н Бурджиев се ангажира да запознае МОН с проектното предложение.
Г-жа Попова – началник отдел АКРР на ДАКРРДС предложи одобреното
проектно предложение да бъде презентирано и LAD да бъде включен в работата на
Секторната комисия в областта на образованието, Звеното за мониторинг и оценка на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе и Областният
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
По време на срещата бяха изведени следните решения:
1. Оказване на съдействие от страна на Областна администрация Русе пред
МОН.
2. Да се включи LAD в календара и работата на Секторната комисия по
образование, Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Русе и Областният съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
3. Да се съдейства пред Областните администрации на Бургас, Силистра,
Хасково, Карлово, Видин, Шумен да бъде представена методиката на обучение,
разработена по проекта.
В края на срещата г-н Бурджиев помоли представителите на МД „Елиас Канети“
да бъдат активната страна и да ни държат в течение за хода на изпълнение на проекта.
Проф. Ангелова изрази своята благодарност за доброто партньорство с Областна
администрация Русе.

