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” ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 21 ВЕК – ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ” 

“21-ST CENTURY EDUCATION SYSTEM – INNOVATIVE APPROACH FOR QUALITY EDUCATION ” 

 

 

споделени снимки 



130 университетски преподаватели, експерти и представители на Регионални 
инспекторати и общини, директори на училища и детски градини от всички 

области на България,  представители на социалните  партньори в образованието 
дебатираха предизвикателствата пред образователната система на

международна конференция в хотел „Империал”.







Председателят на „Световен образователен 
форум България“ Мария Гайдарова, секретарят 
по иновации и здравеопазване на президента 
на Република България – Анна-Мари 
Виламовска, и зам.-кметът по образование 
Стефан Стоянов.



„Искам да поздравя Община Пловдив за изключително смелата 

постъпка да въведе на практика концепцията „Иновативни 

училища“. Община Пловдив води в национален мащаб в това 

отношение, тя води със своето управление и с вас – учителите и 

директорите. Благодаря Ви за примера, който давате и високата 

летва, която поставяте“, заяви секретарят на президента на 

Република България за иновационна политика и здравеопазване 

Анна-Мари Виламовска.



Ключови послания към организаторите на конференцията и към всички участници отправиха Браян Кларк, 
представител на Университета в  Уорчестър, Великобритания и Ваня Кастрева, Началник РИО София. От името 
на Областния управител на Пловдив беше връчен специален поздравителен адрес.



С въодушевление гостите посрещнаха 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 участниците 
във форума с акапелно изпълнение.



Сред специалните ключови говорители бяха д-р Лидия ван Рийтшот – директор на Световен 

образователен форум, която е била директор на иновациите в Холандското министерство на 

образованието и правителствен съветник. В момента тя е председател и на борда на гуверньорите 
на Международната Монтесори асоциация. 

„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”, обърна се към българските си колеги Рийтшот. 



“Темата на конференцията е посветена на
необходимостта от промени и иновации в
областта на образованието.
Ако станете член на Световен образователен
форум България Вие ставате част от
глобалното семейство на лидерите в
образованието, които работят за равен достъп
и качествено образование.
Обменът на добри практики и изграждане на
професионални общности са пътят към
промяната, която всички очакваме и за която
трябва да работим усърдно и заедно.” каза
председателят на Световен образователен
форум за България.

Мария Гайдарова представи анализ на
данните от последното изследване ТАLIS , в
което са участвали 34 държави от 5
континента, както и кратък анонс на проекта
Иновативни училища, който стартира в
Пловдив като съвместна инициатива на
организацията с Община Пловдив.



Стоянов подчерта, че 8 учебни заведения в Пловдив

работят по програмата „Иновативни училища“,

която вече дава резултати, а именно – повишаване

на успеха, увеличаване броя на учениците,
намаляване на агресивните прояви, повишаване

самочувствието на децата и тяхната мотивация,

позитивни отношения, удовлетвореност на

учителите и включване на родителите в учебния

процес.

В подкрепа на думите си заместник-кметът посочи,

че преди няколко месеца в Пловдив е започнало

въвеждането на голямата платформа на Гугъл за

образование Google Apps for Education и
еквивалента на Microsoft 365. Тези програми дават

възможност за улесняване на учебния процес и за

включването на родителите в него.



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.



Панел 2 : Иновативни подходи за качествено образование

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



Евгения Пеева,
изпълнителен директор на фондация „Заедно в час” 





Панел 3: Представяне на добри практики от участниците

Бойка Софийска , директор, 129 ЦДГ, София
Жореса Манолова,помощник директор ОУ” Райна Княгиня”, Пловдив - участник в проекта Иновативни училища 



Валентина Стоенчева-Георгиева, директор СОУ” Патриарх Евтимий”, Пловдив,
участник в проекта Иновативни училища 
Лиляна Клатурова, директор, СОУ”Христо Ботев”, гр.Славяново



Панел 4: „Професионално сътрудничество и партньорство”

Д-р Хауърд Смит, Ню Йорк, Америка- дистанционно, 
https://youtu.be/ZWMzmMTt638

Проф.д-р Галин Цоков, ПУ”Паисий Хилендарски” 

https://youtu.be/ZWMzmMTt638


Юлиан Петров, Председател СО  към КТ Подкрепа
Маргарита Бозова, директор ОУ” Яне Сандански”, Пловдив, участник в проекта Иновативни училища



Директори, участници в проект Иновативни училища
заедно с председателя на Световен образователен форум
България Мария Гайдарова и директора на Световен
образователен форум д-р Лидия ван Рийтшот



Експерти в сферата на образованието останаха възхитени от 

условията в ЦДГ „Мир” в район „Западен”. Участници в 

двудневната международна конференция „Образователната 

система на 21 век”, организирана от „Световен образователен 

форум България” и Община Пловдив, разгледаха детското 

заведение в рамките на панела „Добри практики”.

В делегацията присъстваха чужди експерти, както и директори на 

училища, представители на Регионални инспекторати и 

преподаватели от цяла България. Всички те бяха очаровани от 

условията, в които се учат децата в най-модерната детска градина 

на Пловдив и поздравиха общината за усилията.

Посещение на учебни заведения в град 
Пловдив – наблюдение на добри практики 



Споделени добри практики от ОУ“ Кочо Честеменски“, участник в 
проекта Иновативни училища



Медийно отразяване на втората международна конференция

• http://uchenieto.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556427&df=8&dflid=3

• http://novinitezaplovdiv.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556331&df=706703&dflid=3

• http://plovdiv.topnovini.bg/node/710062

• http://u4avplovdiv.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-16-6-%D1%81%D1%82%D0%BE-
%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D0%BE/

• http://u4avplovdiv.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82/

• http://bnr.bg/plovdiv/post/100698882#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=

http://uchenieto.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556427&df=8&dflid=3
http://novinitezaplovdiv.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556331&df=706703&dflid=3
http://plovdiv.topnovini.bg/node/710062
http://u4avplovdiv.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-16-6-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D0%BE/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82/
http://bnr.bg/plovdiv/post/100698882#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery


Благодаря за вниманието!

За контакти:

mariawefbg@abv.bg

worldeducationforum-bg.wikispaces.com

mailto:mariawefbg@abv.bg

