МОН опроверга проруската „Възраждане” за обучението по новите учебни програми
Написано от Христо Христов
Петък, 17 Май 2019 14:52

Министерството на образованието и науката (МОН) опроверга фалшивите новини,
разпространени от председателя на създадената през 2014 г. партия „Възраждане”
Костадин Костадинов по отношение на новите учебни програми за средните класове и
преквалификация на педагогическите кадри, които министерството извърши през тази
зима и пролет.

В четвъртък (16 май 2019 г.) на сайта на партията, придобила популярност с проруските
си позиции, бе обявено, че „Възраждане” е постигнала „пълна победа”, тъй като „ спря
обучителните семинари, които подменяха историята ни”.

От публикувана информация на партийния сайт информация става ясно, че лидерът на
извънпарламентарната партия е имал среща на 15 май с министъра на образованието
Красимир Вълчев.

Костадин Костадинов твърди, че „обучителният курс се спира”, а министърът заявил, че
участвалите в него „скандални обучители Рая Заимова и Лъчезар Стоянов” ще бъдат
„изгонени от обучителния курс” и че „имало и друг сигнал”, след като „Възраждане” било
алармирано от български учители.

Двамата представители на академичната общност са обвинени от „Възраждане”, че са
„заплашвали българските учители със съд ако говорят на децата за турско робство и
ако не им обясняват как РУсия е най-големият враг на България”.
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„Така Възраждане, спря спорния обучителен курс за учителите по история от
гимназиалните курсове и практически спечели пълна победа в спора си с
образователното ведомство. Възраждане – само ние можем”, завършва информацията
в партийния сайт, очевидно правейки си пропаганда на гърба на МОН и министъра на
образованието Красимир Вълчев.

Някои медии веднага разпространиха публикуваното за срещата, но то се оказа
фалшива новина.

Официалната позиция на МОН

След запитване на журналиста Христо Христов от сайта desebg.com до пресцентъра
на МОН оттам днес разпространиха средната информация:

„По повод въвличането на Министерството на образованието и науката (МОН) в
предизборната кампания чрез тиражиране на анонимни твърдения, основани на отделни
лични мнения и разпространени от политическа сила, участваща в изборите, заявяваме
следното:

Обучението на учители по история и цивилизации е част от Национална програма
„Квалификация“ с цел подготовка на педагогическите специалисти за работата им с
новата учебна програма за X клас. В обученията, приключили предходния месец, са
взели участие над 700 учители, като сред анкетираните има само две негативни оценки
за ефективността на обучението.

Общата средна оценка по скала от 1 до 6, която самите обучени са поставили, е 5.30.
Лекторите, които са водили обучението по история и цивилизации, са утвърдени
специалисти в своята област. Участвали са преподаватели и учени от Софийския
университет, БАН, ЮЗУ, НБУ. В хода на дискусиите са се чували различни мнения, но
проверката ни досега не установява да са били налагани идеи, влизащи в противоречие
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с постигнатите след широк научен и обществен дебат тези.

МОН категорично се противопоставя на опитите учебната програма по история и
цивилизации да се използва за политически цели. Припомняме, че програмата за Х клас
беше приета след широко експертно и гражданско обсъждане, с одобрението на
преподавателите по история в училищата и на историците от висшите училища и научни
институции.

Периодите, за които се дават примери, вече са представени в учебниците за VI и VII клас
и по тях се обучават учениците в училищата. Ако се направи преглед на тяхното
съдържание, ще се види, че проблемни моменти като тези, за които сме сигнализирани,
няма. В случай, че бъде открит конкретен факт, МОН ще реагира незабавно.

Министър Вълчев не пожела да коментира допълнително темата, защото счита, че тя се
използва политически. Той посочи само, че ръководителите на обученията са
изключително уважавани преподаватели, а оценката му за академичните и
професионални качества на доц. Лъчезар Стоянов е много висока. Министърът добави,
че обученията са приключили и са получили висока оценка от обучаемите. В
Министерството не е постъпвал сигнал от обучаеми за проблеми с обучението.”

Ден преди МОН и от Националния център за квалификация на педагогическите
специалисти в Банкя към министерството опровергаха разпространената от
„Възраждане” манипулация.

Предисторията на приемането на неудобните за левите и проруски клетки нови
учебни програми

Новите учебни програми бяха приети от МОН в началото на 2018 г., като за първи път
след силен обществен и политически натиск
в програмата по „История и цивилизации” за X клас бе
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приет отделен урок за тоталитарния комунистически режим
на базата на нови знания и термини.

Съществена роля за това изиграха историците проф. Евелина Келбечева (Американски
университет в България) и доц. Лъчезар Стоянов (НБУ).

След приемането на новата учебна програма през януари 2018 г. БСП поиска оставката
на министър Вълчев, но от ГЕРБ го защитиха го защитиха с безпрецедентна
декларация и дебати в Народното събрание
. Тогава МОН
обаче получи голяма обществена подкрепа, както и такава от страна на демократичната
академична общност и изследователи на архивите на периода 1944-1989 г.

Отскоро БСП и други проруски партийни структури като „Възраждане” възобновиха
атаките срещу МОН и срещу уважаваните учени. Проф. Келбечева неотдавна стана
обект на хули в партийния орган „Дума”, а доц. Стоянов – на лидера на Възраждане”
Костадин Костадинов.
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