ПРОГРАМА
Международна
конференция

Образователната система през 21 век
Иновативни подходи за качествено образование
02.06.2016 г. (четвъртък)

9.30 – 11.00 Регистрация
11.00 – 11.30 Откриване, поздравителни адреси
11.30 – 12.30 Панел 1: „Образователната система през 21 век – предизвикателства и
необходими промени”

Хотел Империал, фоайе
Бална зала Север (етаж 9)
симултанен превод
Бална зала Север (етаж 9)
симултанен превод

Диян Стаматов, заместник-министър МОН
Д-р Лидия ван Рийтшот, директор на Световен образователен форум
Мария Гайдарова, председател на Световен образователен форум България
Стефан Стоянов, заместник-кмет, Община Пловдив
12.30 – 13.30 Обяд
Хотел Империал
13.30 – 15.00 Панел 2: „Иновативни подходи за качествено образование”
Бална зала Север (етаж 9)
симултанен превод
Д-р Кристофър Хауърд, председател Световен образователен форум,
Великобритания
Проф. д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“
Васка Атанасова, старши експерт начално образование, РИО Пловдив
Д-р Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час”
15.00 – 15.30 Кафе-пауза
Лоби бар
15.30 – 16.30 Панел 3: Представяне на добри практики от участници в
Бална зала Север (етаж 9)
конференцията
симултанен превод
Бойка Софийска, директор, 129 ЦДГ, София
Жореса Манолова, помощник-директор ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив
Валентина Стоенчева-Георгиева, директор СОУ „Патриарх Евтимий”,
Пловдив
Лиляна Клатурова, директор, СОУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
16.30 – 18.30 Културна програма – Разглеждане на стария град в Пловдив
20.00
Официална вечеря

осигурен транспорт
Хотел Империал

03.06.2016 г. (петък)
9.30 – 11.00 Панел 4: „Професионално сътрудничество и партньорство”
Проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски”
Д-р Хауърд Смит, Ню Йорк, Америка – дистанционно
Юлиан Петров, председател СО към КТ Подкрепа
Маргарита Бозова, директор ОУ „Яне Сандански”, Пловдив
Браян Кларк, Уорчестър, Великобритания
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Панел 5 Блок А: Добри практики (работни групи):
Уъркшоп „Развиване на умения на 21 век в класната стая”
Д-р Нели Колева, фондация „Заедно в час”
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.30 Панел 6 Блок А: Добри практики (работни групи):
Уъркшоп „Развитие на образованието в областта на иновациите в Холандия”,
Д-р Лидия ван Рийтшот, директор на Световен образователен форум
14.30 – 16.00 Посещение на учебни заведения в град Пловдив – наблюдение на добри
практики – ОУ „Кочо Честеменски”, ЦДГ „Мир”
16.00 – 16.30 Закриване на конференцията

Бална зала Север (етаж 9)
симултанен превод

Лоби бар
Бална зала Юг (етаж 9)

Хотел Империал
Бална зала Север (етаж 9)
симултанен превод
Осигурен транспорт
Получаване на сертификати

◊ ЛИСТ НА ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ ◊
Панел 1

Диян Стаматов,
заместник-министър МОН
Диян Стаматов е завършил специалностите „Биология“, „Мениджмънт на образованието“ и „Педагогически съветник“ в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и руски език.
Работил е като учител по биология, включително и като базов учител по биология.
Заемал е различни ръководни длъжности
в столични училища. От 2005 година става
директор на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София. В момента е зам.-министър на Министерствогто на образованието
и науката.

Д-р Лидия ван Рийтшот,
директор на
Световен образователен форум
Д-р Лидия ван Рийтшот завършва в Амстердам магистърска степен по лингвистика,
английски език и литература и магистърска
степен по испански език и латиноамериканската култура и литература. Има обширна
кариера в областта на образованието, обучението и лингвистиката. От 1992 до 1996
г., тя е ръководител на Катедрата по чужди
езици в Hogeschool Холандия. След няколко
назначения в посолствата и консулствата на
Еквадор и Аржентина в Холандия, тя се присъединява към учителската професия. Става
личен съветник на министъра на образованието. До 2006 г. тя е директор на иновациите към Министерството на образованието,
културата и науката на Холандия.
Д-р Лидия ван Рийтшот в момента е директор на Световния образователен форум
(WEF). Тя е член на комитетите на няколко
професионални организации PIT, Partners in
Innovatief Toezicht и член на Програмния комитет на De Nieuw Commissaris. Също е председател на Съвета на управителите на Монтесори Scholengemeenschap в Амстердам.

Мария Гайдарова,
председател на Световен образователен
форум, България
Мария Гайдарова завършва СУ „Св.
Климент Охридски”, специалност математика и Факултета за обществени професии,
специалност организация и управление.
През 2015 г. придобива академичната степен
Master of Arts in Education от Университета в
Уорчестър, Англия. Има първа професионално-педагогическа степен, две специализации във Франция за обучител на директори
и за оценяване на системата на образование.
Работи последователно като учител, асистент към ПУ „Паисий Хилендарски” и директор на училище.
Има над 20 публикации и изяви в национални и международни издания и медии, съавтор е на книга „Да оценим учебното заведение”, на сборници по математика. Изнася
доклади на конференции, организирани от
МОН, СБУ, БАН, Асоциация на Дунавските Общини, ICT MEDIA, Balkan Society for Pedagogy
and Education и други НПО.
Зам.-председател на Съюза на работодателите в системата на средното образование, Пловдив от 2010 г. до 2013 г. Член на
ESHA (Европейска асоциация за училищни
директори). Участник в работни групи към
МОН и община Пловдив по проблемите на
образованието в България, разработване на
законопроекти и стратегии за развитие.

Наградена с почетния знак на град Пловдив през 2007 г. за съществен принос за
развитието на образователното дело. Посланик на Световния образователен форум
от 2012 г. Директор на годината за 2014 г. на
национален конкурс на СБУ. Получава два
пъти Почетно отличие „Неофит Рилски“ през
2008 г. за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност от Министъра на
образованието и през 2014 г. за високи професионални постижения. От декември 2014
г. председател на Световен образователен
форум България.

Стефан Стоянов,
заместник-кмет, община Пловдив
Стефан Стоянов е завършил СУ „Св.
Климент Охридски”, специалност „Българска филология”, а преди това 91 Немска
езикова гимназия в гр. София. Работил е
като журналист, а впоследствие и като редактор в телевизия Европа. От 2005 г. до
2011 г. е собственик и управител на частна
компания, занимаваща се с обслужването
на международни клиенти в сферата на медиен мониторинг и анализ, изнесени бизнес
процеси, онлайн маркетинг и др. От 2011 г. е
заместник-кмет на община Пловдив. Ръководи екипа, подготвящ кандидатурата на град
Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година и става председател на
борда на директорите на фондация Пловдив
2019, а от 2016 г. е неин заместник-председател на управителния съвет.
Панел 2:

Д-р Кристофър Хауърд,
председател на Световен образователен
форум, Великобритания
Д-р Крис Хауърд има опит от 25 години
в средното образование и областта на лидерството, започва професионалната си
кариера като заместник-директор. Става
председател на Националната асоциация на
училищни директори и помощник-директори (NAHT) в Уелс през 2002-2003 г., и Национален президент на NAHT UK през 2009-2010
г. Той председателства Център за оценка на
директори в Южен Уелс от 2010 до 2012 г. и
реализира иновативен проект, който разработва единни учебни програми за всички
учащи се в Caerphilly. Крис Хауърд се завръща в NAHT Уелс като директор през 2013 г. и
допринася, сега като независим консултант,
като подпомага Университета на Уелс Trinity
Saint David в разработването на модел „клинична практика” за образование и обучение
на учителите. Той е удостоен с награда OBE
(орден на Британската империя) за изключителни заслуги в областта на образованието
през 2012 година.

Проф. д-р Росица Пенкова,
директор, ДИУУ към
СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Росица Пенкова е преподавател по методика на обучението по български
език в СУ „Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на
учители (ДИУУ). Ръководител е на квалификационни програми за педагогически специалисти, както и на курсове за подготовка
на учители по български език и литература
за придобиване на професионалноквалификационни степени (от пета до първа). Понастоящем е директор на ДИУУ.

Научните й интереси са в областта на
лингводидактиката, стилистиката, лингвистиката на текста, социолингвистиката. Има
опит в теорията и практиката на оценяването в образованието, както и в обучението на
ученици билингви. Преподавала е по методика на българския език в Университета в Будапеща (Унгария) и в Педагогическия институт в Бердянск (Украйна). Автор е на над 120
публикации – монографии, студии, статии и
научни съобщения по въпроси на езиковото
образование; има издадени книги с тестови
задачи по български език и учебни помагала у нас и в чужбина. Работи по национални и международни проекти в областта на
образованието. Участва с научни доклади в
национални и международни конференции
(в Унгария, Турция, Украйна, Гърция, Великобритания, Норвегия, Дания, Германия и др.).
Член е на Борда на международната организация BASOPED (Балканско общество по
педагогика и образование), както и на Съюза
на учените в България, секция „Педагогика и
психология“ и на нейното ръководство. От
създаването на BASOPED – BG (2010 г.) e негов
председател. Член е на редколегията на сп.
„Стратегии” (МОН), както и на „i-Продължаващо образование” (ДИУУ).

Васка Атанасовна,
старши експерт начално образование,
РИО Пловдив
Васка Атанасова е завършила начална училищна педагогика и специализации по управление на образованието и управление на
проекти. Носител е на II професионално-квалификационна степен. Заемала е различни
длъжности – учител, помощник-директор,
директор. В момента е старши експерт начално образование в РИО Пловдив. Автор
е на учебни помагала и учебни комплекти.
Участва в екипи на МОН за разработването
на документи, провежда обучения на директори и учители. Проявява интерес към
идеите на хуманната педагогика и нейните
проекции в съвременното обучение – осъществяване на личностно-ориентиран образователен процес, формиращо оценяване на
учениците от начален етап. Член е на експертен съвет към Национален център „Хуманна
педагогика“.

Д-р Евгения Пеева,
изпълнителен директор на фондация
„Заедно в час“
Евгения Пеева има диплома за висше
образование от Харвардския университет
– специалност „Икономика, политология и
социология”. Дипломната й работа изследва факторите за успеха на промените в университетското образование в Централна
и Източна Европа след 1989 г. По време на
студентските си години Евгения учредява
Фондация „Стъпка за България”, която осигурява обучения по умения за самостоятелен
живот и професионална подготовка на деца,
лишени от родителски грижи. Нейните усилия привличат финансиране и многобройни
доброволци към програми за обучение на
фондацията по време на четирите години от
съществуването й. От 2007 г. насам програмите на „Стъпка за България” са допринесли
за развитието на над 150 деца, лишени от родителски грижи, с участието на над 80 доброволци от различни държави.
Работи като бизнес консултант в международната компания McKinsey & Company,
където съветва водещи фирми и организа-

ции в различни сектори – от технология и
фармация до индустриална електроника и
нестопанска дейност. Включването й в „Заедно в час“ й предоставя уникална възможност да допринесе за устойчивото развитие
на България като работи за дългосрочни подобрения на националната образователна
система.
Евгения Пеева е избрана за Жена на годината в категория Общество през 2012 г. и
фигурира в редица престижни класации, в
т.ч.: селекцията на „Форбс България“ „30 под
30“ през 2013 г., проекта на „Дарик радио“ „40
под 40“ през 2014 г. и най-различни класации
на най-влиятелните жени в България. В момента е член на Настоятелството на Американския колеж в София.
Панел 3

Бойка Софийска,
директор, 129 ЦДГ, София
Бойка Владимирова Софийска, директор
на ЦДГ 129 „Приказен свят”, София, район
„Триадица”. Работи активно по проекти, разработва иновативни методи на обучение за
предучилищна възраст, участва в работни
групи към МОН. В момента е докторант в СУ
„Св. Климент Охридски” към ФНПП.

Жореса Манолова,
пом.-директор ОУ „Райна Княгиня“,
Пловдив
Жореса Манолова е завършила e българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Има Пета профисионално-квалификационна
степен. Работила e като учител по български
език и литература и като помощник-директор по учебно-възпитателната дейност в ОУ
„Райна Княгиня“, гр. Пловдив. Области на
интереси са развитие на лидерски компетенции в училище, повишаване качеството
на образованието чрез иновативни методи
и популяризиране на съществуващите добри практики. Удостоена е с почетна значка
на град Пловдив и с грамота от община Пловдив за висок професионализъм и изключителна всеотдайност в работата.

Валентина Стоенчева-Георгиева,
директор СОУ „Патриарх Евтимий”,
Пловдив
Валентина Стоенчева-Георгиева е магистър по биология и химия към ПУ „Паисий
Хилендарски”. Притежава ІІ професионално-квалификационна степен. Работи в образователната сфера от 31 години на различни
позиции – учител, помощник-директор по
учебната дейност, експерт по биология и
директор. Участва в разработването и реализирането на различни проекти, свързани
с въвеждане на иновации, както и подобряване на материалната база и професионалното ориентиране на учениците. Участва
в двугодишен проект за придобиване на
специализация „Ръководене: Управление
на училище” на КултурКонтакт – Австрия,
Гьоте институт – София и МОН – България
през 2005-2007 г. Финалист е по програма
„Академия за училищни лидери“ на Фондация Америка за България и Институт за
международно образование – Ню Йорк,
участва в професионално посещение в Ню
Йорк по компонент „Академия за училищни
лидери“ – 2015 г. През 2016 г. й е присъдена
международна квалификация от Microsoft
– MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Office
OneNote 2013.

Лиляна Клатурова, директор,
СОУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
Лиляна Клатурова е завършила Великотърновския универститет, специалност История и
География. От 1990 г. работи последователно
като учител и като директор на СОУ „Христо Ботев“, гр. Славяново. От 1995 г. е член на екипа на
Център „Отворено образование“, София и на УС
на Младежки образователен център, Плевен.
Участва в реализирането на много проекти и
програми по устойчиво развитие, гражданско,
здравно и екологично образование, социални
умения и предприемачество. Училището, което
ръководи, има партньорски връзки с Бурггимназия в гр. Кайзерслаутерн, Германия, работи с
американски доброволци от Корпус на мира на
САЩ в България. Един от учредителите на Асоциация „Кеймбридж училища“ в България. За своята всеотдайна работа е отличена многократно с
отличия от община Плевен.
Панел 4

Проф. д-р Галин Цоков,
ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
Проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски” e зам-декан на Педагогически
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Чете
лекции по Управление на образованието,
Управление и администриране на училището, Организационен мениджмънт в образованието, Мениджмънт на културата в училищната организация, Педагогика. Участвал
е като ръководител, координатор и член в
повече от десет международни и национални научни и образователни проекти. Автор е
на 86 научни публикации, издадени в България и чужбина.
Специализирал е за обучител на обучители по „Инклузивно образование“, в Цюрихския педагогически университет и УНИЦЕФ;
Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк, „Организация на социално-педагогическата работа
по отношение на хора с умствена изостаналост” Католическия университет в Белгия;
Образователен мениджмънт CEDEFOP Study
Visit 326 „Роля на директора на училището и
на инспектората по образование” в Испания;
Образователен мениджмънт с профил организационен мениджмънт в образованието в
Холандия, Амстердамски университет, Дистанционно обучение във висшите училища,
Национален център по дистанционно обучение и Управление на образованието във
Висш педагогически институт Киев, Украйна.
Член на Постоянната комисия по Педагогически науки към НООА (от 2007 г.). Член
на Обществения съвет към РИО – Пловдив
(от 2014 г.), директор на Център за кариерно
ориентиране и развитие на ПУ „Паисий Хилендарски” (от 2006 до 2011 г.).

Д-р Хауърд Смит,
Ню Йорк, Америка
Хауърд Смит е доктор по психология в
образованието на Колумбийския университет. В своя богат професионален опит е
изпълнявал длъжност директор на училище в Масачузетс. Съпътстваща професор,
Fordham University, Tarrytown, Ню Йорк,
Bank Street College, Ню Йорк, NY и преподавател, Williams College, Уилямстаун, Масачузетс. През 2014 е консултант на Bank Street
College и Пловдивски университет по програма за развитие на академичния състав
в България. Автор на многобройни публикации, сред които книгите „Предварителна
подготовка за преговори при подписване

на договор“ и „Да бъдеш социално приспособим“, работи активно за промяна чрез сътрудничество. Член на борда на Академия
за училищни лидери, бил е председател на
Обединения политически комитет за началното образование в Ню Йорк. Председател
на изпълнителния борд на State-wide Schools
Cooperative Health Plan, както и на Асоциа
ция на училищните ръководства. Едно от
последните предизвикателства е участието
му за решаване на финансовата криза в етнически и социално-икономическо разнообразен градски училищен район в Ню Йорк
като ръководител на проект с бюджет $74
милиона за разширяване и обновяване на
училища.

Юлиан Петров,
председател СО към КТ Подкрепа
Юлиян Петров е магистър по Музика и
естетика, както и по информационни технологии. Има 21 г. учителски стаж. Работи като
директор на учебно заведение в продължение на 4 години. Участва в разработването на
нормативни документи на МОН, в работни
групи за разработване на двустранни спогодби и международни програми за сътрудничество в областта на образованието. От
2011 година е председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Участва със
свои презентации в национални и международни форуми по проблемите на образованието и синдикалната дейност. Носител е на
награда „Неофит Рилски“, която се връчва за
високи професионални постижения от МОН.
В момента разработва докторска дисертация към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Маргарита Бозова,
директор ОУ „Яне Сандански“ гр. Пловдив
Маргарита Бозова е магистър по химия,
притежава първа квалификационна степен
и в момента е докторант към ПУ „Паисий
Хилендарски“. Работила е 10 години като
учител и 23 години като училищен директор.
Интересите й са в областта на управление
на взаимодействието семейство–училище
с цел осигуряване на условия и среда за
активно обучение на учащите се, област, в
която има внедрени училищни програми и
публикации. В момента е докторант към ПУ
„Паисий Хилендарски“.
Панел 5, Блок А и Панел 6, Блок В

Д-р Нели Колева,
фондация „Заедно в час“
Д-р Нели Колева е начело на отдел „Публични партньорства“ от януари 2016 г. Заема
различни длъжности в екипа по обучение и
подкрепа на учителите от стартирането на
работата на първия випуск през май 2011 г.
Преди присъединяването си към екипа, д-р
Колева преподава английска и американска
литература, сравнително литературознание,
теория и практика на превода, английски,
френски и немски език в Universite de Haute
Bretagne в Рен, Франция и Rice University в
Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по
американска литература и френски език от
Middlebury College, САЩ, а докторската й
степен по сравнително литературознание е
от Rice University, САЩ.

Д-р Лидия ван Рийтшот,
директор на Световен образователен форум

