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ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО
В сферата на средното образование:
Фокус върху образованието: Ангажимент за припознаване на образованието като
основен приоритет на българската държава, а икономиката на знанието като устойчив
модел на производство с висока добавена стойност и потенциал за растеж, в съответствие с европейската стратегия „Европа 2020”.
Модерни методи за образование: Прилагане на най-добрите световни практики в
насока реформа на методиките на преподаване в училищата. Планирано преминаване
от модел, основан на знания, към модел, основан на адаптивни и практически умения, целеви компетентности, ценности и екипна работа.
Достоен учителски труд: Активно разработване на стратегия за мотивация на
учителите в диалог с всички заинтересовани страни. Работа в посока повишаване
обществения престиж и признание на учителската професия. Цялостна промяна на формирането на бюджета и отношението на държавата към образование и наука. Повишаване на заплащането на учителите спрямо техните квалификации.
Ефективна училищна администрация: Намаляване на административната натовареност на учителите чрез ускорено интегриране на подходящи софтуерни решения
във връзка с програмата за електронно управление. Повишаване на компютърната грамотност в образователните институции на всички нива.
Диалог с родителите: Повишаване на ролята на училищните настоятелства в дейността на училищата с активно родителско участие. Въвличането на родителите и
възрастните в образователния процес.
Практично образование: Подобряване на кариерното ориентиране в средното образование чрез създаване на „кариерни центрове” във всяко учебно заведение, в които
учениците да могат да се консултират с квалифицирани специалисти. Сериозни стъпки
за целенасочено развитие на актуални софтуерни компетенции на ниво средно образование. Акцент върху владеенето на чужди езици.
Култура и спорт: Възстановяване като свободно избираема подготовка в горния
курс на средните училища на изкуства, училищни хорове, оркестри и танцови състави, финансирани от бюджета. Инициативи и механизми за връщане на масовият спорт в
живота на децата. Засилен акцент върху летните форми на обучение – детски лагери,
академии, зелени училища.
Социална грамотност: Социалните умения да се превърнат в обект на изучаване,
чрез създаване на повече смесени паралелки и включване на деца със специални образователни потребности и деца от малцинствени групи.
Гражданска грамотност: По-задълбочено застъпване във всички образователни
нива, степени, сектори и дисциплини на темите, касаещи опазването на околната
среда, гражданското общество, икономиката и устойчивото развитие.
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА – СЪЩО!
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В сферата на висшето образование и науката:
Промени в модела на финансиране: Сегашният модел на финансиране на университетите, който е силно зависим от броя записани студенти, води до занижаване на критериите на
образованието и обезценява дипломите. Финансирането трябва да бъде по-тясно свързано с
качеството на образователния продукт.
Стратегическо планиране на квалифицирани кадри: По-адекватно разпределение на
средствата за държавни поръчки на базата нуждите на икономиката. Държава с ясна и гъвкава представа какви кадри очаква и има нужда да влязат в икономиката годишно и кои учебни
заведения са най-подготвени да ги доставят с нужната квалификация. Активно стратегическо планиране спрямо дела на различните отрасли в икономиката и визията за развитие на
държавата – в диалог с бизнеса, браншовите и гражданските организации.
Достъпно висше образование: Дискусия в посока оптимален подход за намаляване размера на студентските такси и за преференциални нисколихвени студентски заеми. Достъпът до висше образование не трябва да бъде зависим от икономическите възможности на
студентите. Увеличаването на силно намалените субсидии за капиталови разходи ще намали
зависимостта от студентски такси.
Престиж и качество на образованието: Строга и независима акредитация на университетите и на образователния им продукт на базата на световно установени критерии,
допълнени в диалог с всички заинтересувани лица. Финансирането трябва да стъпва изцяло
върху тези критерии, а оценката да е прозрачна и да не стимулира корупция. Това ще повиши
ценза на дипломите и ще мотивира преподавателите.
Модерно висше образование: В същата посока предлагаме и по-активен диалог между
бизнеса и академичния състав за актуализиране на учебните програми и на методиките на
обучение, включително с проучване на добри практики от чужбина. Въвеждане на висше образование на английски и привличане на водещи преподаватели от Европа и света.
Диференциация на бюджета за висше образование: Традиционни науки без голям икономически потенциал не трябва да остават извън полезрението на държавата. Приоритетно е
България да се развива като научно средище с цел изграждане икономика на знанието и международен престиж. Необходим е повишен бюджет за образование и привличане чрез данъчни
облекчения на бизнеса за съфинансиране на обучението по науки, съществени за икономическото развитие.
Подкрепа на младите учени: Иницииране на дискусия за оптимално използване на механи зма за проектно финансиране на научни изследвания на млади учени. Стимулиране развитието на наука в университетите.
Пишете ни: „Зелените”, София 1000, п.к. 1554
e-mail: info@zelenite.bg
facebook: „Зелените във Фейсбук”
„Зелените“ финансираме дейността си от членски внос и дарения.

За даренията Ви:
IBAN BG68 PRCB 9230 1026 2381 21
 Прокредит банк  BIC PRCBBGSF
 титуляр: ПП „Зелените”

