
 

                

 

 
ГОДИШЕН БЮЛЕТИН 

 
 „СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ“ 

 
2016 година 



 

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 

света” 

                                                                               Нелсън Мандела 

 

 

 

 

Годишният бюлетин е безплатен и се разпространява сред членовете на Световен 

образователен форум България, сред посланиците на добра воля и учебните заведения. 

 

mailto:mariawefbg@abv.bg
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/


 

 

 

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 онлайн платформи са 

регистрирани  и  изградени  в Холандия, България, Англия и САЩ. 

 

МИСИЯ НА СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ 

 

 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? Кауза ли е за Вас качественото образование? 

Ако да, то станете член на Световен образователен форум България като се регистрирате 

като посланик на добра воля или регистрирате своето учебното заведение на линк: 

 http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador 

Вие сте добре дошли да споделите безплатно добри практики, публикации, снимки и идеи на 

нашата онлайн платформа. 

 

 

http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador


 
Мария Гайдарова 

Президент на „Световен образовател форум България“ 
  

“Инициативите ни през 2016 година са  посветени на необходимостта от промени и иновации в 

областта на образованието. Когато станете член на Световен образователен форум България Вие сте част 

от глобалното семейство на лидерите в образованието, които работят за равен достъп и качествено 

образование. Не даваме готови рецепти и решения, а теоретична основа и идеи, и всеки, спрямо 

спецификата на училището и възрастовите особености на децата, решава как да подходи. Обменът на 

добри практики и изграждане на професионални общности са пътят към промяната, която всички 

очакваме и за която трябва да работим усърдно и в синхрон.  

Тридесет и шест нови училища от България се присъединиха към нашата платформа през тази година, 

расте и броят на личностите, които стават посланици на добра воля, което ни радва, защото  

благополучието на едно общество се постига чрез качествено образование и заедно можем да 

реализираме мечтата за по-добро бъдеще на нашите деца, тук в България! ”   

 

      

                                                                                      д-р Лидия ван Рийтшот  

 директор на Световен образователен форум  

 

 

 „Ако станете членове на Световния образователен форум, вие ставате част от световното 

лоби и трябва да гарантирате приобщаване така, че всички деца да получат еднакво 

образование, независимо дали са бедни или богати. В Холандия имаме 500 училища и 100 

посланици на добра воля”. 

 



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

Проектът ” Иновативни училища” е дългосрочен   и стартира в град Пловдив през 2015г. като в 

първият етап са включени осем учебни заведения ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ 

”Алеко Константинов”,  СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, 

ОУ ”Елин Пелин”, НУ ”П.Р.Славейков” . Реализира се с подкрепата на  Община Пловдив. Над 100 

преподаватели преминаха през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат 

иновативните методи и първите резултати вече са факт. Техните добри практики  бяха представени 

на международна конференция в Пловдив през месец юни 2016г. 

 

Училищата  продължават за втора година участието си  в проекта и отчитат повече позитивни 

промени в ежедневната си работа. Три нови учебни заведения се присъединиха към семейството на 

иновативните училища в Пловдив - ОУ „Васил Петлешков”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Димитър 

Талев”.  

 

 
 

Целевата група е съставена от членове на Световен образователен форум България, които са 

мотивирани да развият потенциала на педагогическия персонал, да подобрят резултатите на своите 

ученици и постигнат подобряване на качеството на образователния процес. Проектът е 

структуриран в съответствие с приетите стандарти за иновативни училища към ЗПУО. Дейностите 

включват обучение на  учителите как да разработват и въвеждат ежедневно иновативни моменти в 

обучението, мониторинг и наставничество, обратна връзка за постигнатите резултати. 

 

 
 



 Целта на проекта  е училищата да бъдат подкрепени да организират по нов или усъвършенстван 

начин организацията на обучение и учебната среда според своята специфика, така че да се ползват 

активно информационните технологии и  всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния 

процес постоянно. Чрез иновативни методи на преподаване, техники и рефлективни практики да се 

подобри пряко качеството на образование като се изграждат допълнителни умения у учениците  за 

позитивна култура на общуване, презентиране и анализ, работа в екип, както и да се  изгради  

професионална общност от учители, които да се подкрепят, системно да обменят добри практики и 

да  анализират свои професионални ситуации. Акцент е също интегрирането на учениците, 

подкрепа на талантливите деца и превенцията на агресивните прояви. 

 

Като пряк резултат от прилаганите новаторски практики в рамките на проекта  се очаква: 

 Повишаване мотивацията на учениците и качеството на образователния процес, 

  Развиване у учениците на умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група, 

както и да бъдат подготвени за успешната си реализация след 10-15 години във високо 

технологично общество. 

 Подобряване психоклимата и условията на работа в учебното заведение, 

 Изграждане на професионална общност от учители, които системно да работят за своята 

продължаваща квалификация и да обменят активно добри практики.  
 

 
 

Проектът е отворен и към всички останали училища. Община Пловдив се надява в петгодишната 

рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от 

общинските училища. 

 

Реализираните добри практики ще бъдат презентирани на заключителни годишни инициативи, 

организирани от Световен образователен форум, ще бъдат популяризирани  медиийно,  както и на 

сайта на организацията. Предвижда се издаване на сборник в края на проекта с описание на 

реализираните иновативни подходи и постигнати резултати.  

 

Медиен партньор uchavplovdiv.com 



Втора международна конференция ” Образователната система през 

21 век – иновативни подходи за качествено образование”  

  02.06.  -  03. 06.2016г. , град Пловдив  

 

Втората международна конференция, организирана от фондация Световен образователен форум 

България и Община Пловдив  се проведе на 02.06. и на 03. 06.2016г. в хотел Империал, град Пловдив. 

Темата “Образователната система през 21 век – иновативни подходи за качествено образование” е 

посветена на необходимостта от промени и иновации в образованието.  

 

Сред 130-те  регистрирани участници бяха  университетски преподаватели, експерти и представители 

на Регионални инспекторати и общини, директори на училища и детски градини от всички области на 

България, обединени от идеята да градят общността  от  лидери в образованието. Тук бяха  и  

представители на  социалните  партньори в образованието - СБУ, КТ Подкрепа,  Съюза на 

работодателите  в системата на средното образование. 



 

 

 
 

Специален поздрав към участниците в конференцията отправиха  6-годишните деца от подготвителна 

група ЦДГ „Мирослава“, която вече пет години работи по проекта „Да съхраним българското” за 

приобщаване към традициите и автентичния фолклор. Финалистите от „България търси талант” и 

студенти от АМТИИ – квартет „Захир“, впечатлиха с акапелно изпълнение. 

 

Динамична програма, интересните тематични панели и уъркшопи бяха  подготвени от организаторите 

с една цел  -  всеки един участник да се почувства част от общността на лидерите в образованието, 

които професионално и отговорно да  работят за  качествено образование  и за по-доброто бъдеще на  

децата. 

 

 



 

 

 

Ключови послания към организаторите на конференцията и към всички участници отправиха Браян 

Кларк, Уорчестър, Великобритания и Ваня Кастрева, Началник РУО София. От името на Областния 

управител на Пловдив беше връчен  поздравителен адрес. 

 

 
 

Сред специалните говорители бяха : 

• Стефан Стоянов – зам.кмет Община Пловдив   - основен партньор на проекта Иновативни 

училища 

• Представителите на Световен образователен форум: 

- Д-р Лидия ван Рийтшот, директор на Световен образователен форум, която е била „Директор на 

иновациите” в Холандското министерство на образованието и правителствен съветник на министъра 

на образованието. В момента тя е председател и на борда на гуверньорите на Международната 

Монтесори асоциация.   

       -    Д-р Кристофър Хауърд – Председател на  „Световен образователен форум Великобритания” 

 -    Мария Гайдарова  - Председател на Световен образователен форум България 

• представители на  академична общност Проф. д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ” Св. 

Климент Охридски“  и Проф.д-р Галин Цоков,зам.декан на педагогическия факултет на  ПУ”Паисий 

Хилендарски” , Брайън Кларк – представител на Университета Уорчестър, Англия и   Д-р Хауърд 

Смит от   Ню Йорк, Америка, който  се включи  дистанционно 

• От фондация „Заедно в час”  Евгения Пеева, изпълнителен директор  и д-р  Нели Колева- директор 

Институционални партньорства  

• Васка Атанасова, старши експерт начално образование, РИО Пловдив 

• изявени директори и учители,  които  споделиха  добри практики  - Бойка Софийска , директор, 

129 ЦДГ, София, Жореса Манолова, ОУ” Райна Княгиня”, Пловдив, Валентина Стоенчева-Георгиева, 

СУ” Патриарх Евтимий”, Пловдив и Лиляна Клатурова, СОУ”Христо Ботев”, гр.Славяново, Юлиан 

Петров, Председател СО към КТ Подкрепа,  Маргарита Бозова,  ОУ” Яне Сандански“, Пловдив. 

 

 
 



Ключови послания бяха групирани в четири тематични панела: 

 “Образователната система през 21 век  - предизвикателства и необходими промени” 

 „Иновативни подходи за качествено образование” 

 „ Представяне на добри практики от участници в конференцията“  

 „Професионално сътрудничество и партньорство”. 

 

 
 

Проведоха се два уъркшопа  за споделяне на добри практики:  

o „Развитие на образованието в областта на иновациите в Холандия”,  Д-р Лидия ван Рийтшот, 

Директор на Световен образователен форум 

o “Развиване на умения на 21 век в класната стая”,  Д-р Нели Колева, фондация „ Заедно в час”. 

      Посетени бяха  учебни заведения в град Пловдив  - ОУ” Кочо Честеменски” и  ЦДГ”Мир”. 

 

 
 

За посланици на добра воля на „Световен образователен форум“ бяха обявени Анна-Мари  

Виламовска – секретар на президента Росен Плевнелиев (с черната риза),Брайън Кларк, 

Великобритания (крайният вляво) и зам.-кметът Стефан Стоянов. 

Плакетът беше официално връчен и на всички ключови говорители. 

 



УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ 

ДИРЕКТОРИ /ESHA/ В МААСТРИХТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016Г. 

Членове на Световен образователен форум от десет различни учебни заведения в страната посетиха  

международната конференция на Европейската асоциация на училищни директори  в Маастрихт, 

Холандия. 

    

 Основните теми и отправени послания от ключовите говорители, както и  на организираните 

уъркшопи и възможност за наблюдения в над 50 учебни заведения бяха свързани с педагогиката, 

лидерството и нужните компетентности през 21 век. 

Ключови лектори бяха:  

 Daan Roosegaarde   - международно известен със създаването на социални проекти, изследващи 

връзката между хората, технологиите и пространство. Избран от Forbes и Good 100 като машина за 

творческа промяна, Даан Roosegaarde е  често канен лектор на международни конференции, като 

TED и Design Indaba, и редовно телевизия медиен и телевизионен гост гост на Zomergasten, De 

Wereld Draait Door и CNN. 

 Zachary Walker,  Академик и автор Zachary_Walker  е член на факултета на Националния  институт по 

образование (NIE) в Сингапур, който е класиран на 10-то място в света по образование от QS World 

University Rankings. В NIE, Закари в момента е председател на Педагогическо развитие и иновации в 

Academic Group и служи като член на NIE Taskforce for the 21st Century Teaching and Learning 

Framework.  Закари е номиниран от  Think College Emerging Scholar (2012), a Millennium Milestone 

Maker by the World Academy for the Future of Women (2015) и е награден за иновации в преподаването  

и педагогиката от  the John Cheung Social Media Award (2015). Текущата работа Закари се фокусира 

върху това как да използвате по най-добрия начин съвременните мобилни  технологии, за да  да 

повлияе преподаването и ученето по време на подготовката на съвременните ученици. Той води  

разговари с образователни лидери и преподаватели на висшето образование в Северна Америка, 

Централна Америка, Европа и Азия.  

 Michael Fullan е канадски образователен изследовател и бивш декан на Онтарио Института за 

изследване в областта на образованието (OISE). Fullan е назначен за декан на университета в 



Факултет Торонто на образованието (FEUT) през 1988 г., и остава декан до 2003 г., и служи сега като 

почетен професор.Той има изключително богат опит в образователната реформа,  консултирал е  

училищните райони, групи учители, изследователски институти и правителства. Fullan очертава 

сложната задача, пред които са изправени училищните директори и съответно стратегии как  да се 

подобри ефективността на училището. За какво светът се  бори в образованието? Централна тема е, че 

качеството и морала на учителите са от основно значение за ученически живот и благополучие. 

Изследва моралните цели на училищните  лидери и и ролята , която училищните директори  имат при  

трансформирането на училищата. Fullan говори по  темата за промяна в  училище, и очерта начини за 

свързване   с  цел да се спечели доверие, да се преодолее съпротивата, и да се  осигури прозрачност на 

процесите.  

 Mark van Vugt speciality е  специалист по  еволюционните подходи към човешкото поведение. Той 

е особено заинтересован от това как еволюционната теория може да се приложи, за да се разберат 

групови процеси, лидери и последаватели, статус и власт, алтруизъм, конфликти и сътрудничество,  

както и  междугрупови взаимоотношения. 

      

Участниците от България споделиха ,че са впечатлени от цялостната организация  на 

конференцията, посетена от над 700 директори от всички страни на Европа, както и от изумителния 

начин , по който лекторите успяха да дадат импулс за глобална  промяна на образователната 

система като илюстрираха и изпълниха със съдържание понятия като емпатия, креативност, 

рефлексия, мениджмънт на класната стая, лидерство, професионална общност, иновативност. По 

време на конференцията се проведе и среща на борда на Световния образователен форум, обмениха 

се идеи за развитието на организацията в различни страни по света и споделяне на добри практики.  

  


