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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

Уважаеми г-н Роуландс, 

Изразяваме искрената си благодарност за оказаната от Вас подкрепа при 
реализирането на нашия STEM проект. Признателни сме Ви, че ни дадохте кураж да 
кандидатстваме по НП „Изграждане на училищна STEM среда" въпреки кратките 
срокове, които бяха поставени от МОН. 

Изключително полезни за нашия колектив бяха Вашите обучения. Учителите 
имаха възможност да усвоят нови педагогически умения. За нас беше особено ценна 
подкрепата Ви за създаване на нови нагласи сред учителите. По време на обученията по 
различен начин бяха осмислени отношенията с учениците, ролята на преподавателите 
(като ментори ), въпросите за развиването на емоционалната интелигентност на 
младежите чрез урочната работа. 

Много ценен за реализирането на проектните дейности беше и Вашият пряк 
контакт с учениците. Създаването на съвместни екипи от учители и ученици в хода на 
обученията помогна да се изградят по-здрави и ползотворни връзки в гимназиалното ни 
общество. Това стимулира учителите да развиват своите компетентности и провокира 
учениците да поемат повече отговорности и да бъдат по-активни в училищните дейности 
(не само по проекта). 

Вашата работа беше изключително стойностна и далеч надхвърля рамката на 
формалното обучение по предвидените за занятията теми. 

Предоставаме Ви и споделени впечатления от участници в обученията. 
"Имахме нагледен пример за разчупване на стереотипите на преподаване и интегративни 
уроци, базирани на взаимно обучение между ученици и учители и умело съчетаване на 
теория и практика за постигане на знания и умения за 3D дизайн и принтиране". /Милена 
Желева - старши учител математика и информационни технологии/ 

„Беше интересно, ново и забавно. Научихме изключително много полезна информация 
от практиката. Впечатляващ бе начина на поднасяне на информацията. Приятна изненада 
бе възможността да изберем обучението да протече на английски език. Надявам се да го 

време". /Христо Димитров - ученик от 9в клас, профил 
науки"/ 
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