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Този годишен бюлетин е официална публикация на Световен образователен форум
България, официален член на World Education Forum/WEF/.

Основните цели на Световен образователен форум България са:




Изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации;
Създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света;
Подкрепа на националните приоритети в образованието.

Председател на World Education Forum: Ton Duif
Председател на Световен образователен форум България: Мария Гайдарова
e-mail: mariawefbg@abv.bg
website: http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com

„Образованието е най-мощното средство, което може да бъде използвано, за да се промени
светът”
Нелсън Мандела

Годишният бюлетин е безплатен и се разпространява сред членовете на Световен
образователен форум България, сред посланиците на добра воля и учебните заведения.

Световният образователен форум /World Education Forum/ възниква в Торонто през 2011г. и към
момента има активни представители от САЩ, Финландия, Белгия, Великобритания, Словения,
Унгария, Норвегия, Испания, Нова Зеландия и Китай. Официални платформи са регистрирани и
изградени в Холандия, България, Англия и САЩ.

МИСИЯ
 Контакти с други национални и международни организации със сходни дейности и цели,
иницииране и реализиране на проекти с национално и международно финансиране.
 Организиране на национални и международни конференции, майсторски класове, кръгли
маси, конкурси и състезания, на граждански инициативи за диалог с местните регионални и
централни власти, както и формулиране на предложения, извършване на изследвания и анализи,
които са предмет на обществена компетентност.
 Създаване на глобална мрежа чрез достъп до онлайн платформа за комуникация,
популяризиране на добри практики, публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи и
квалификация в областта на образованието.

Подкрепяте ли нашите цели и нашата мисия? Ако да, то станете член на Световен
образователен форум като се регистрирате като посланик на добра воля или регистрирате
своето учебното заведение на линк:
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador

Бъдете част от глобалното семейство на хората, за които качественото образование е кауза като се
регистрирате за член на Световен образователен форум България. Вие сте добре дошли да споделите
безплатно добри практики, публикации, снимки и идеи на нашата онлайн платформа.

МОЖЕ ЛИ ВСЯКО ДЕТЕ ДА СБЪДНЕ МЕЧТИТЕ СИ?

Тон Дайф
Председател на Световен образователен форум
Екс председател на Европейската асоциация на училищни директори

Неймеген, стар средновековен град в Холандия, само на 10 мили от границата с Германия. В този
град съм се родил през есента на 1949 г., само няколко години след края на Втората световна война.
Градът е силно бомбардиран, иронично от нашите американски приятели, които са направили
грешка в навигацията на Рурската област в Германия. Спомням си един град с много дупки във
фасадите и по улиците, черни белези от останали стари комини на къщи, които не бяха срутени
изцяло, но загубиха собствениците си. Имаше много съюзнически войници в града, а голяма част
от тях бяха американски войници. И с тях имаше духова музика, оркестри, които маршируваха по
улиците и свиреха типичната музиката за това време - "звездите и райетата" и много други. Особено
барабанните формации ми правеха страхотно впечатление. Спомням си как вървях зад
маршируващи войници с огромни барабани и валдхорни. Един ден бях поразен от новината, че ще
има концерт на Big Band в кръглото открито пространство точно пред къщата ни и музикантите ще
бъдат там.
Аз бях, доколкото помня почти на 5 години. Попитах
майка ми дали ще ми позволи да остана и да чуя
изпълнението. "Слушай", каза тя, "музиката ще започне в
22:00, така че е твърде късно за малки деца, но ние ще те
събудим, когато започне". В тези дни 19:00 беше време
за лягане на децата и това стриктно се спазваше по това
време, особено в семейство като нашето със седем деца.
Събудих се на следващата сутрин в 7 часа сутринта,
веднага осъзнавайки, че майка ми не ме е събудила за
концерта. Помня, че това беше първият път, когато
осъзнах себе си като личност и разбрах, че мога да бъда
ядосан на майка си. Бях някой, когото те можеха да
излъжат или надхитрят. За мен това беше моментът, който мога да нарека моето "пробуждане".
От този момент човек осъзнато започва да мисли за себе си. Какво ще стане с мен? Какъв ще
стана – лекар, пожарникар, шофьор на автобус? Хоризонтът изглеждаше ограничен. Ходех на
училище, образовах се и въпреки, че не станах шофьор на автобус или лекар, нито пожарникар,
намерих своя път в живота. Дипломирах се като учител, после работих като директор на училище,

станах основател и президент на Асоциацията на училищни директори в Холандия, на Холандската
академия за училищни директори, президент в продължение на 5 години на Европейската
асоциация за училищни директори. Можах да постигна всичко това, защото имаше много добри
училища, правителството приложи задължителното образование, моите родителите ми дадоха
възможност да ходя на училище и ме подкрепяха в моята кариера.
За 80 милиони деца по света, които имат същия миг на пробуждането и свои мечти, когато те са
много млади, това никога няма да се случи. Там, където живеят няма открити училища или те са
много бедни хора и се сблъскват с малтретиране на деца, с експлоатация на детски труд или дори
по-лошо. Тези деца нямат достъп до основни неща като чиста питейна вода, храна и
здравеопазване. Много от тях не са в състояние да четат или пишат изобщо. Но ако са неграмотни,
няма как да бъдат част от обществото на 21 век. Много от тях умират млади, да не говорим за
многобройните деца, които са без дом и се придвижват с родителите си, за да избегнат войната и
омразата.
Така че кой ще се застъпи за тях? Те не могат да се организират и да се защитят сами или чрез
лобистки групи. Но ние можем, ние, педагозите можем да ги защитим. Не сме ли избрали и заради
това своята професия? Да образоваме и да водим децата и да ги насочваме в първата част от живота
им? Но как можем да ги образоваме, ако те не са в нашите училища, или когато просто няма
училища? Има много благотворителни сдружения, които вършат страхотна работа, за да се помогне
на тези деца. Но това никога няма да бъде достатъчно. Когато парите привършат или вниманието
се отклони, нещата няма да се променят трайно и дългосрочно. Единствените хора, които могат да
направят това във всяка страна са политиците. Те решават за какво се изразходват парите.
Ето защо Световният Образователен Форум е създаден през 2011 г. в Торонто. Целите са да
свързва всички училища и преподаватели в света, за да се изгради тази силна професионална
общност, която ще отправи предизвикателството към всички политици във всяка страна да
инвестират в следващото поколение. Инвестицията в образованието винаги се възвръща
многократно, ако съотнесем към ползите, които то носи за страните с високо образовано
население. Но има и нещо повече от това - то ще даде възможност да се сбъднат мечтите на всяко
дете. Всеки живот е уникален и ценен. Това можеше да се случи и на мен!
Това е крайната цел на Световен образователен форум. Това ще бъде едно дълго пътуване и аз се
надявам, че много учители, директори и педагози, хора свързани с образованието ще се
присъединят към нас. Има официални платформи, изградени в Холандия, България, Англия и
САЩ.
И майка ми? Още ли съм й ядосан? Тя почина през 1997г., но ми разказа много пъти историята,
че се е опитала да ме събуди, когато концертът е започнал. Седял съм в ръцете й, точно пред
оркестъра с барабани, валдхорни и тромпети. Бил е красив концерт. Но аз съм бил толкова дълбоко
заспал, че не е могла да ме събуди. Горкият аз!

ИМА ЛИ ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ?

Мария Гайдарова
Президент на „Световен образовател форум България“

Срещата ми с Тон Дайф беше случайна, но усетих на мига професионализма, доверието,
увереността и полета на мечтите му за по-добър свят, който да оставим на нашите деца.
Спечели и моята подкрепа с лекота, защото винаги съм вярвала, че има учители, директори,
които работят отдадено и професионално за една кауза – по-добро бъдеще чрез добро
образование, за един по-хармоничен свят със споделени общочовешки ценности.

Днес работим заедно и това ме вдъхновява. Аз убедено вярвам, че качественото
образование е най-важното за нашите деца, което ние педагозите имаме задължението и
отговорността да им дадем. Мечтая те да имат възможности за успешен живот и кариерно
развитие, тук в родината си и да подкрепят развитието на нашата държава, не да емигрират
дългосрочно. Работя за това всеки ден, години наред и вече не се чувствам сама, нито
неразбрана. Чрез дейностите, които инициираме, членовете на Световен образователен
форум България са заедно в тази обща мисия.

Време е заедно да променим обстоятелствата, които ни притискат ежедневно и пречат на
развитието ни. Не бива да пропускаме още години в празни надежди, че някой друг може да
реши проблемите ни. Надявам се това е начинът да върнем децата си в България и да
изживеем остатъка от живота си малко по-удовлетворени и с достойнството и уважението,
което заслужаваме.

ДЕЙНОСТИ 2015
България официално член на „Световен образователен форум“

България е пълноправен член на „Световен образователен форум“ от месец юни 2015г. Това се
случи официално в Пловдив, където бе подписано споразумение за сътрудничество между
организацията в лицето на нейния президент Тон Дайф и председателя на Световен образователен
форум България – Мария Гайдарова.
Двамата сложиха подписите си под документа при откриването на международната конференция
„Лидерство за равен достъп и качествено образование“, където учители, директори, просветни
експерти от различни европейски държави, представители на висши учебни заведения и
чуждестранни гости лектори си дадоха среща, за да обменят идеи и добри практики по темата на
форума. Медиен партньор на събитието бе образователният портал „Уча в Пловдив“.

Международна конференция
„Лидерство за равен достъп и качествено образование“

Настоящата първа инициатива на Фондация „Световен образователен форум България” се
проведе в град Пловдив, в хотел Империал на 04.06. и 05.06.2015г. и бе открита от нейния
председател Мария Гайдарова, която е и директор на пловдивското ОУ „Райна Княгиня”. Тя
приветства участниците – над 150 души, сред които гости от Холандия, Белгия, Финландия,
Ирландия, Германия, Австрия, директори и учители от детски градини и училища от повече от 40
населени места в България, представители на Министерството на образованието и науката и
Регионалните инспекторати по образование, ПУ ”Паисий Хилендарски”, ДИУУ към СУ ”Свети
Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, фондация ”Заедно в час” и други.
Конференцията се реализира с изключителната подкрепа и в партньорство с Община
Пловдив.

„Световен образователен форум България е част от глобалното семейство на лидерите в
образованието по света. Заедно нашият глас може да бъде важен за иницииране и подкрепа на
национални политики за качествено образование .”
Мария Гайдарова, председател на Световен образователен форум България

„Това, което е различното на тази конференция, е не просто
обстоятелството, че тук са представени различни държави и
институции, а темата за лидера в различните му измерения.
Кой е лидерът? Този, който чертае пътя, или този, който дава
посоката? Надявам се, че след тези два дни на споделени
практики, всеки от нас ще си тръгне поне с една добра идея,
която ще направи институцията, която представлява поуспешна и просперираща. Няма нищо по-ценно от това да
усещаш пулса на времето и да го предаваш на хората до себе
си, гарантирайки чрез образованието просперитета на своята
държава. Силните са хората, които споделят. “
Ваня Кастрева, зам.-министър на МОН, ключов лектор на форума.
„Лидерството стои в основата на политиките, които има
държавата за развитието на образованието. Лидерството
започва от законодателната уредба, минава през управлението
на МОН, групата в детската градина и класната стая, през
управлението на образователния процес. Лидерството трябва
да се изучава във висшите учебни заведения и да се развива
чрез самоусъвършенстване и под формата на квалификация.
Ние имаме още много неща да усвоим от нашите
чуждестранни партньори, но и те също така има какво да
научат по тази тема от българската образователна система.
СБУ вече десет години работи целенасочено по нея. “
Д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ, ключов лектор на форума
„Темата за образованието винаги стои с големи
въпросителни пред нас. Живеем в динамично време и това
затруднява допълнително нашата задача. Ако попитам хората
в залата дали има доволен от системата и нейното
функциониране, едва ли ще има повече от една-две вдигнати
ръце. Това не трябва да ни притеснява, по-важно е да
осъзнаем предизвикателствата пред нас и да работим за
промяна“.
Стефан Стоянов, зам.кмет КОТИРЕП, Община Пловдив
„ Целта на Световния образователен форум е налагането на
национален стандарт за инвестиции в образованието във
всички държави чрез икономически и устойчиви програми.
Предпоставка за това, поставените цели да бъдат подкрепени
от училищата в цял свят е, че организацията е независима,
неполитическа и нерелигиозно обвързана. Така ще увеличим
броя деца, които имат достъп до качествено образование като
се въздейства върху изготвянето на националните политики в
глобален мащаб. В Холандия в организацията членуват 700
училища и 42 президенти на образователни асоциации. Целта
е да изградим единна платформа, която да се ползва от всички
училища и да започнем да работим заедно.”
Тон Дайф, Председател на Световен образователен форум, ключов лектор на форума

Конференцията имаше две основни цели:
На първо място да се даде възможност на
лидери от българската образователна система
да се срещнат и да обменят идеи относно
развитието на образователната ни система,
както и да чуят за последните промени и
нововъведения от чуждестранни ключови
говорители.
На второ място да се стартира официално
дейността на Световен образователен форум
България.

И двете цели бяха постигнати изключително успешно. Ключовите говорители, специалното
включване на проф. Майкъл Щрац от Университета в Инсбрук, Австрия; на Хенк Янсен и Франц
Смит, членове на борда на Световен образователен форум Холандия, изключително наситената
програма, проведените уъркшопи, специалните презентации на Ваня Кастрева, зам. министър
МОН, на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на младия ентусиаст Методи Терзиев, директор
Институционални партньорства и на Ивелина Пашова от фондация „Заедно в час”, на проф. д-р
Галин Цоков, ПУ ”Паисий Хилендарски”, проф. дпн Дора Левтерова, Директор на Университетски
център за кариерно развитие, ПУ „Паисий Хилендарски”, на Васка Атанасова, ст. експерт, РИО
Пловдив и Иван Панайотов, Началник РИО Хасково, на Eлеонора Лилова, директор на 2 СОУ
"Акад. Емилиян Станев", на споделените добри практики от Павел Чепов, директор на Търговска
гимназия, гр.Бургас, Мариана Закова, директор на 137 СОУ ”Ангел Кънчев”, гр. София , на
Жореса Манолова, ОУ” Райна Княгиня”, гр.Пловдив, на Маргарита Бозова, ОУ ”Яне Сандански” ,
гр. Пловдив, както и отворените врати за посещение в ОУ ”Райна Княгиня” и ПГТ ''Проф. д-р Асен
Златаров'', град Пловдив превърнаха конференцията в уникално и динамично преживяване.

Темите, които бяха на фокус са свързани с:







Лидерство в образованието и неговите съвременни европейски измерения
Мениджмънт на промените в класната стая, в управлението на училището и в
образователната системата
Ролята на училищните лидери
Иновативните методи на преподаване и мястото на информационните технологии
Как да поставим детето в центъра на образователния процес – техники и методи на
управление и организация
Изграждане на партньорства с институции, родители, организации – споделени добри
практики

Културната програма, организирана изцяло от Община Пловдив внесе неповторим щрих на
събитието чрез магията на древния Пловдив – европейска културна столица през 2019 година.

Международната конференция беше отразена във вестник Учителско дело, в медиите чрез
основния партньор образователен портал ”Уча в Пловдив”, вестник Марица, вестник „ Аз Буки”,
брошура на Световен образователен форум, списание на Европейската асоциация на училищни
директори /ESHA/, както и на Националната асоциация на училищни директори и пом. директори,
Великобритания /NAPD/.

Всички презентации от международна конференция "Лидерство за равен достъп и
качествено образование", 04.06. - 05.06.2015г., град Пловдив може да намерите на линка
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Best+practises

Проект „Иновативни училища“
Проектът стартира в Пловдив през месец октомври 2015г. в партньорство с Община Пловдив в
8 учебни заведения в Пловдив и е с продължителност пет години. Постепенно ще се включват и
други области от страната като приоритетно се започва с училищата – членове на Световен
образователен форум България.
Планираните дейности са в съответствие с
предвидените акценти в новоприетия закон за
предучилищно и училищно образование.
Програмата представлява серия от методи за
организиране по нов начин на обучението и
учебната среда. Целта на прилаганите
новаторски практики е всички деца да бъдат
активни и въвлечени в учебния процес
постоянно, за да се повиши мотивацията им,
да се развият техните умения за анализ,
презентиране, позитивно общуване, работа в
група и да се подготвят за успешната си
реализация след 10-15 години във високо
технологично общество.
Учителите, които са дефинирали ежедневните трудности и натовареност, ще променят
организацията и методите на преподаване, така че те също да се чувстват в по-голяма степен
удовлетворени и оценени чрез постигнатите резултати и успехи на своите ученици. Участниците в
проекта ще използват проектно-ориентиран подход, ще създават условия за работа в екип, ще
използват съвременни технологии във всяка класна стая, ще се обучават как да анализират
професионално ситуациите и как да прилагат коучинг методи за управление. Акцент е също
интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на
агресивните прояви.
Като пряк резултат ще се формира мрежа от училища, които са готови да работят иновативно
за постигане на качествен образователен процес, ще се популяризират добрите практики, ще се
стимулира ползването на информационни технологии и образователен софтуер, ще се мотивират
учениците като се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване и работа
в екип.
Времето за реализиране на дейностите в първата фаза е до юни 2016г., когато ще се проведе
конференция за представяне на реализираните добри практики за изграждане на иновативно
училище. Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането
на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища и от всяко да има обучени
учители, които да споделят със своите колеги реализираните добри практики. Новата програма
„Иновативни училища“ и развитието на мрежата от професионални гимназии са сред
приоритетите на администрацията следващите години.

Сто учители от Пловдив минаха обучение
за иновативни педагози, осем директори – за ментори и лидери при
прилагане на иновативни методи на управление и организация
Над 10 000 деца от различни училища в Пловдив са включени в мащабния проект за
повишаване качеството на образование. В първата целева група се включиха директори на учебни
заведения и учители от град Пловдив, членове на Световен образователен форум от ОУ ”Яне
Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”, ОУ ”Райна Княгиня”, СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ
”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, НУ ”Петко Р. Славейков“.
Те преминаха през осемчасово обучение в групи до 25 души, за да могат да разработват и
въвеждат иновативни методи на преподаване. Сред акцентите в обучението са „Златни правила”,
похвати за стимулиране, българският език като инструмент, как да постигнем напредък, четирите
аспекта на силния ученик, какъв е успешният учител, конкретни практически насоки как да се
работи иновативно и заедно с това да се постигат държавните образователни изисквания, как да се
намалява степента на тревожност у децата и да се развива емоционалната интелигентност, как да
се използват проектно-ориентиран подход и да се създават условия за работа в екип, как да се
използват съвременни технологии във всяка класна стая, как да изграждаме имиджа на учебното
заведение, конкретни съвети към директори и учители за изготвяне на медиен план с цел
популяризиране на успешни учители и ученици, добри практики, любопитни инициативи,
благотворителни акции и събития.
За проведеното обучение бяха издадени сертификати.

Зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов и президентът на „Световен образователен форум
България“ – Мария Гайдарова, връчиха сертификати на участниците в обучението

„Както всяка институция, така и образователната система постоянно се стреми да гледа в нова
посока. Проектът „Иновативни училища“ търси възможност със сегашната образователна система,
със сегашните норми и сегашните учебници да накара повече деца да влизат с желание и
любопитство в клас. Без да променя фундаментално процеса на обучение. В един клас има и
отличници, и изоставащи, интегрирани в групата и други, които не са. Новият подход е един от
начините да въвлечем повече деца, те да бъдат по-скопойни в училище, да учат по-добре и да
бъдат по-успешни.
Много разчитам, че с ваша помощ този проект ще стане успешен. И ще можем да привлечем
още ваши колеги. Проектът е отворен за всички. Общината е зад вас.”
С тези думи зам.-кметът Стефан Стоянов се обърна към първите учители, които преминаха
обучение по проекта „Иновативни училища“ на Община Пловдив и „Световен образователен
форум България“.

