
EDUCATION FOR EVERY CHILD! 

Световен образователен форум България 





Имаме ли нужда от промяна? 

 Goal / Цел: равен достъп до качествено образование за всяко дете 

 Reality / Реалността: проблеми с мотивацията, висок процент отпаднали 

ученици, агресивни прояви, образование, което не отговаря на 

обществените очаквания и нужди 

 Opportunity/ Възможности: законодателни промени, промяна в модела 

на преподаване и обучение, изграждане на мрежи от лидери в 

образованието, споделяне на добри практики, иновативни училища 

 Will/Бъдеще: Какво можем да направим сами и какво заедно?  

 

 

 

 



 

МИСИЯ 

Създаване на глобална мрежа чрез: 

 

 достъп до онлайн платформа за комуникация 

контакти с други национални и международни организации със сходни 

дейности и цели, 

популяризиране на добри практики, 

 публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи 

 квалификация в областта на образованието. 

 

 



Как да подкрепим мечтата на всяко 

дете по света за образование? 

 

 

 

 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.  

 Чрез включване  в тази  глобална мрежа на училища, учители, асоциации 

и личности,  които  споделят образованието като ценност и необходимост 

за всяко едно дете може да популяризираме своите добри практики и да 

изграждаме партньорства. 

 

 



Дейности 

 

  иницииране и реализиране на проекти с национално и международно 

финансиране, 

 организиране на национални и международни конференции, 

  провеждане на майсторски класове, кръгли маси , конкурси и 

състезания,  

  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.  

 

 



Регистрация за училище – член на 

Световен образователен форум 

   Онлайн платформата е в процес на изграждане и Вашият принос като 

училище - член или Посланик на Световен образователен форум е ценен и 

необходим за постигане на нашата основна цел – равен достъп до качествено 

образование за всяко дете по света. 

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

 

 Регистрация за училище – член на Световен образователен форум 

става онлайн като попълвате на указания линк: 

1.  WEF School следните данните на латиница - име на училището, лице за 

контакт, адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт на 

училището, съгласие за годишна такса 30лв. 

2.  заявление за членство  като го изпратите сканирано на mariawefbg@abv.bg 
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Регистрация за Посланик на 

Световен образователен форум 

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

 

 За да се регистрирате като лице, което е посланик на Световния 

образователен форум България е необходимо: 

          1. да попълните на указания линк here на латиница данните: име, 

фамилия,адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт, съгласие 

за годишна такса 30лв.  

     2. да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано 

на mariawefbg@abv.bg  
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Като член на Световен образователен 

форум България Вие имате възможности: 

 Да участвате в национални и международни инициативи - конференции, 

майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения и 

да получите съответния сертификат за това. 

 Да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да 

имате достъп до всички други , които са споделени в платформата за 

обмен и комуникация. 

 Да осъществявате партньорства между различни училища от страната и 

чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики. 

 Да участвате в различни проекти и програми. 

 Да бъдете съорганизатор на състезания, пробни сертификатни изпити и 

други инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено 

образование. 

 



Благополучието на едно общество се 

постига чрез качествено образование! 

 

 

За допълнителна информация: 

 

www.worldeducationforum-bg.wikispaces.com 

 

mariawefbg@abv.bg 
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Благодаря за вниманието! 


