На 19.11.2019 година Министъра на образованието и науката г-н Красимир
Вълчев посети ОУ „Свети
Свети Кирил и Методий“ – с.
Бежаново, общ. Луковит.
Той бе придружаван от г-н
Еленко Начев - началник
РУО гр. Ловеч, г- н Калин
Василев
депутат
в
Народното събрание, г-н
Иван Грънчаров - кмет на
град Луковит, г-н Калоян
Димов - кмет на село
Бежаново.
Министър Вълчев бе посрещнат от директора на училището г-н
Венцислав Манолов, а учениците го приветстваха за добре дошъл с
традиционните питка и сол
и песен за училището.
Придружаван от директора
на училището и началника
на РУО – гр. Ловеч,
министърът
посети
обновения
компютърен
кабинет и класните стаи и
разговаря с учениците във
всеки клас.
По-късно с
интерес разгледа изложби
на рисунки и предмети
изработени от учениците.
В учителската стая
на училището се състоя
работна
среща
на
министъра с с директора
на
училището
и
педагогическите
специалисти. На срещата
присъстваха
г-н
Ниджатин Неджипов –
председател
на
Обществения съвет на
училището,

Директорът
на
училището,
г-н
Венцислав
Манолов
запозна министър Вълчев
с историята на учебното
заведение, с неговия
сграден
фонд,
с
особеностите на учебния
процес. Обсъдиха се
въпроси
свързани
с
механизма за обхващане
и задържане на учениците
в училище, с Наредбата за
приобщаващото образование, с ефективното приобщаване на всяко едно
дете в образователната система, с подобряване на образователните
резултати. Министър Вълчев призова учителите да се стремят всеки един
час да бъде интересен, да придобият децата ключовите компетентности,
предвидени в учебните програми. Засегнати бяха и темите за възпитанието,
дисциплината и взаимодействието с родителите. Учителите изказаха
мнението си, че осъзнават, че поставянето на образованието като приоритет,
честото в последните години значително увеличаване на учителските
заплати, дейностите в полза на обезпечаване на образователния процес
изисква голяма отговорност и работа при изпълнение на служебните
задължения и това ще бъде направено.
В края на
срещата на министъра
и придружаващите го
лица бяха подарени
предмети от пана от
природни материали,
които са изработени
от ученици.
Директорът на
училището поднесе на
министър Вълчев
картина
за спомен от
посещението му, тъй като той е първият министър посетил училището в
неговата над 150 годишна история.

