
МАЙ – МЕСЕЦ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ ПРАЗНИКА СЪС СЪРЦЕТО СИ! 

 

Празнуваме най-любимияи най-цветен месец – месец май.  

Месецът на българското образование! 

Богата творческа поредица от инициативи и събития изпълва празничните програми 

на всички образователни институции в областта, впечатляващи със своето разнообразие и 

креативност - виртуални изложби; конкурси  за рисунка, за краснопис, за песен; изработване 

на видеоклипове с изпълнение на химна на 24 май; виртуални тържества на отделни класове, 

тематични уроци и презентации; изработване на българските букви и украсяване на знамена 

и балони с тях.  

В майските програми на образователните институции е включено отбелязването на 

всички събития през месец май: 6 май – Празник на Свети Георги и на храбростта, 9 май – 

Ден на Европа, 11 май – Празник на Светите братя Кирил и Методий и патронен празник за 

много училища. 

Наближава и най-българският празник – 24 май, Денят на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. Най-значителни ще са събитията, посветени на делото 

на Светите Равноапостоли Кирил и Методий. В различни времена нашият народ винаги е 

намирал начин да изрази почитта и признателността си към онези свои чеда, които са 

белязали историята му с делата си. С честването на празника ще изразим още веднъж своята 

огромна благодарност и дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната 

съдба на цялото славянство, на цяла Европа и на целия свят!  

Затова, освен училищните програми, Регионално управление на образованието – 

Монтана и всички образователни институции предвиждаме две инициативи, които да се 

превърнат в красив финал на празничния месец май. 

На 24 май във всеки дом ще издигнем българския национален флаг и в израз на 

гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. ще прозвучи химнът „Върви, народе 

възродени!“. Ще украсим прозорците, балконите и дворовете си с балони – бели, зелени, 

червени, с рисунки на децата, с букви от българската азбука, с портрети на Светите братя! 

Стартираме и иициатива на Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование – област Монтана с подкрепата на Регионално управление на 

образованието – Монтана – „Създаване на виртуална книга „Азбука на добротата” под 

мотото: „Пътят към разума се крие в силата на добротата и човечността”. Изработването на 

книгата е израз на стремежа ни да обединим творчеството на всички деца и заедно да 



създадем един виртуален продукт, обединени от идеята да уважаваме и ценим своята 

национална идентичност, да бъдем търпеливи и  коректни, толерантни и добри. Нека заедно 

напишем, макар и от разстояние, нашата книга на добротата с послания, че всички деца имат 

право на образование и шанс да бъдат приети, ценени и уважавани, да бъдат заедно със 

своите връстници, за да играят, учат и творят в един по-добър свят. 

Ще сме изключително радостни да получим подкрепа, за да осъществим тези идеи, да 

привлечем всички деца и техните родители от област Монтана, от цялата страна, а защо не и 

да ги предадем зад граница, за да покажем, че нищо не може да сломи българския дух, че 

България е вечна! 

Нека на този ден да бъдем заедно, обединени от стремеж за знание и наука, за култура и 

свободно слово, за бъдеще на българския дух! 

ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ ПРАЗНИКА СЪС СЪРЦЕТО СИ! 

Програмите на образователните институции, ще намерите в същата рубрика „МАЙ – 

МЕСЕЦ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ в този сайт. 
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