
 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.19 (1046) ЦЕНА 50 стотинки 20 - 26 май 2021 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   
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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Комплекс „Форум” 
ж.к.”Балик” Балчик

1 етаж; ул.”Христо Ботев” 19
 

Работно време
9.30-18.30 ч. от понеделник до събота

Почивен ден – неделя
Тел.0882 119 253

Иновации в приобщаващото 
образование за деца

Проектът INEDU (Ино-
вации в приобщаващото 
образование) обединява 
усилията на 4 партньори, 
представляващи два ос-
новни региона на Европа 
– Югоизточен (България 
и Гърция) и Централен 
(Австрия). Отправната 
точка на нашите съв-
местни усилия е да под-
крепим учителите по 
физическо възпитание 
при въвеждането, орга-
низирането и прилагане-
то на приобщаващ начин 
на спортуване в масови-
те училища. Предоста-
вяйки на учителите по 
физическо възпитание 
цялостна методология за 
приобщаващо физиче-
ско възпитание и онлайн 
платформа, спомагаща 
тяхното професионално 
развитие. 
Стремежът ни е да по-
вишим качественото 
изпълнение на тяхната 
работа. В този смисъл 
нашето предложение е 
в пряка връзка с учи-
лищната специфика по 
програмата на Еразъм +, 
като наблягаме на „ук-
репване на профила на 
учителската професия“ 
и по-конкретно на два от 
аспектите му, свързани 
с: „постоянно професио-
нално развитие на учи-
телите“ и „подкрепа на 

учителите в развитието 
на  иновативното препо-
даване”.
Използваме в заимоза-
меняеми термини, като 
приобщаващо физическо 
възпитание и приобща-
ващ спорт, за да обозна-
чим нашия поглед към 
създаване на подходящи 
условия и среда в учи-
лищата. По този начин 
всички учещи, независи-
мо от тяхната физическа 
неспособност, да могат 
да участват в структури-
рани спортни дейности 
заедно със своите връст-
ници. Крайните потре-
бители на нашите усилия 
са всички ученици в учи-
лище. Чрез подобряване 
на компетентностите на 
учителите по физическо 
възпитание, бихме иска-

ли да дадем възможност 
на училищата да при-
емат една иновативна и 
приобщаваща спортна 
перспектива, която поз-
волява ангажираност на 
всички ученици. Това ще 
даде добър тласък към 
приобщаването, което е 
в съответствие с един от 
приоритетите на Еразъм +.
С проект INEDU ще съз-
дадем онлайн платформа 
за професионално на-
блюдение, което пряко 
се отнася до още един 
специфичен за училище-
то приоритет, свързан с  
иновативни практики в 
дигиталното простран-
ство. Платформата ще 
позволи на учителите по 
физическо възпитание да 
се срещат редовно в без-
опасна, онлайн среда и 

да участват в структури-
ран процес по наблюде-
ние, който ще допринесе 
за професионалното им 
развитие.
В дългосрочен план про-
ектът има за цел да до-
принесе за разширяване 
и осигуряване на приоб-
щаващо образование и 
трансформиране на учи-
лищата в среди за съв-
местно обучение, където 
разновидността се прие-
ма като предимство, а не 
пречка към високи по-
стижения. Онлайн достъ-
път на нашите резултати 
ще осигури общоевро-
пейски обхват и ще даде 
възможност на учители-
те по физическо възпита-
ние в цяла Европа        да 
ги  включат в ежедневна-
та си практика.


