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Презентация 1: „Мисия и дейности на Световен образователен форум България” 
Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България 
 

Мария Гайдарова завършва СУ” Св. Климент Охридски”, специалност 
математика, Факултета за обществени професии, специалност организация и 
управление, както и  Университета в Устър, Англия. Има първа професионално-
педагогическа степен и 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”, има издадени сборници 
по математика за 5 и 6 класове. Изнася доклади на конференции организирани от 
МОН, СБУ, БАН, Асоциация на Дунавските Общини, ICT MEDIA, Balkan Society for 
Pedagogy and Education, ЕС, Европейската организация на училищни директори и 
други НПО.  Зам. председател на Съюза на работодателите в системата на средното 
образование, Пловдив – от 2010г.до 2013г. 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 2007г .за съществен принос за 
развитието на образователното дело. Посланик на Световния  образователен форум от 
2012г. Директор на годината за 2014г. на национален конкурс на СБУ. Получава два 
пъти Почетно отличие Неофит Рилски  през 2008г. за дългогодишна цялостна 
високопрофесионална дейност от Министъра на образованието и през 2014г. за високи 
професионални постижения. От декември 2014г. председател на Световен 
образователен форум България. 
 
 
 
Презентация 2 :„ Глобализацията през 21 век и предизвикателствата пред 
образователните системи” 
Тон Дюиф, Председател на Световен образователен форум 

 
Тон Дюиф е бивш Председател на Европейската асоциация на училищните 

директори – сдружение, в което са събрани 36 други по-малки Европейски асоциации 
на училищни директори от 23 различни държави и представлява на европейско ниво 85 
000 училищни директори. Понастоящем той е Председател на Световния образователен 
форум. Мисията на Световния образователен форум е да увеличи броя деца, които да 
имат достъп до качествено образование, като се въздейства върху изготвянето на 
национални политики в глобален мащаб. Световният образователен форум цели 
налагането на национален стандарт за инвестиции в образованието във всички държави 
чрез икономични и устойчиви програми. Предпоставка тези цели да бъдат подкрепяни 
от училищата в цял свят е, че Световният образователен форум е независим, 
неполитически и религиозно необвързан. От 2001 г. насам, Тон Дюиф е Председател на 
Холандската академия на директорите – организация, определяща стандартите за 
лидерство в сферата на основното образование в Холандия. Той също така е оглавявал 
Холандската асоциация на училищните директори и Холандската директорска 



асоциация, които са водещите асоциации на училищни директори в сферата на 
основното и средното образование в Холандия. 

 

Презентация 3: 

 Евгения е изпълнителен директор на Заедно в час. Преди това работи като 
бизнес консултант в международната компания McKinsey & Company, където съветва 
водещи фирми и организации 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. 

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. 

Евгения 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. 

Евгения 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. 

 

Стефан Стоянов 

Образование: 

• Софийски университет „Климент Охридски”, гр. София 

Специалност „Българска филология” випуск 2005г. 

• 91-а Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София випуск 
2000г. 

Професионален опит: 



• От 2016 г. до сега – заместник-кмет на община Пловдив отговарящ за 
образование, бизнес развитие, европейски политики и международни отношения. 

• От 2016 г. до сега – заместник –председател на управителния съвет на 
фондация Пловдив 2019. 

• От 2014 г. до 2016 г. е председател на борда на директорите на фондация 
Пловдив 2019. 

• От 2011 г. до септември 2014 ръководи екипа подготвящ кандидатурата на град 
Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година.  

• От 2011 г. до 2015 г. – заместник-кмет на Община Пловдив отговарящ за 
култура, образование, туризъм, бизнес развитие, Европейски проекти и иновации.  

• От 2005 г. до 2011 г. – 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. Разработване и маркетиране на 
онлайн проекти. Медийни кампании. 

• От 2001 г. до 2005 г. – журналист, а в последствие и редактор в Телевизия 
Европа 

 

 
 

Презентация 4 : „Култура и лидерство в образователните институции” 
д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ 

 
Янка Такева работи последователно като  учител, директор, главен специалист  в 

София. В момента е председател на СБУ, член на Национален съвет за закрила на 
детето, председател на "Обществен женски парламент - XXI век" към КНСБ, на 
Национална комисия за работа с жените, младежите и децата към КНСБ, член на 
Изпълнителен комитет на КНСБ, регионален координатор, вицепрезидент и президент 
на Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната 
конфедерация на профсъюзите. Работи и за Московски държавен университет, катедра 
Социална политика ,"Управление на човешките ресурси". Член на  Управителния съвет 
на Общество за устойчиво развитие на българския език и на Сдружение за национално 
съхранение. 

 Удостоена е с отличията Орден "Св. Св. Кирил и Методий" I степен, 2010, г,  
Почетното звание "Следовник на народните будители" на Съюза на народните 
читалища - 2012 г., - Почетен знак "Самарски кръст" - Национално движение /НД/ 
"Русофили" 2013 г и Диплом за почетен член I степен на Българската академия на 
науките и изкуствата. Отличие за най - успешна социална и обществена дейност от 
списание " Business Lady " - 2012г ,"Най-добър социален партньор на Софийска 
област",2011 г., "Сърцето на София", 2011 г. от кмета на гр. София. Номинирана от 
Руското правителство и от правителствата на други европейски държави за 
подобряване на образователния обмен между страните, както и  за най-добър експерт в 



Сектор "Образование" за 2008 и 2009 г., на Американския Биографичен Институт. 
Номинирана за жена на 2000 г. във Вашингтон за приноса си към демократичните 
промени в България. 

 Има публикувани над 120 научни доклади и публикации сред които научни 
разработки за разрешаване на конфликти в училище в сътрудничество с 
Университетите в Гранада и Мадрид, Нови методи и подходи за осъвременяване на 
образователната система, Ролята на неправителствените организации в демократичното 
общество, Управление на човешките ресурси,  Доклади по проблемите на 
мултикултурното образование, в областта на трансфера на иновации за преодоляване 
на проблема на отпадащите ученици, за развитието на професионалното образование и 
пазара на труда и др. 
 

 
 

Презентация 5 : „ Измерения на лидерството и области на дейности на директора 
в българската образователна система”  
Ваня Кастрева, зам. министър, МОН 
Eлеонора Лилова, директор на 2 СОУ "Акад. Емилиян Станев"  

Ваня Кастрева завършва история в Историческия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, както и  теория и управление на образованието - 
образователен мениджмънт в същея университет . Има първа професионално-
квалификационна степен. Докторант e  към ПУ „Паисий Хилендарски”. Работила е 
последователно като редактор на документална литература в издателство „Младеж”,  
като учител по история, като директор на училище в София. От  2006 г. е началник на 
Регионалния инспекторат по образование в София. От август 2014г. става заместник 
министър на МОН.  

Участва в обмяна на управленски опит и специализирани конференции на 
образователна тематика в Европа, Америка и Китай. Ръководи и участва в проекти по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма 
„Административен капацитет“, както и  международни проекти с регионални 
партньори от европейски страни по програма „Учене през целия живот“.Области, в 
които активно работи са системата за кариерно ориентиране, подобряване качеството 
на образование, усъвършенстване системата на инспектиране, включващо обучение, 
популяризиране на добрите практики, въвеждане на целодневна организация.  

 
Елеонора Лилова завършва СУ „Св. Климент Охридски“ предучилищна и 

начална педагогика, социология и теория и управление на образованието. Има  първа 
професионално-квалификационна степен. Специализира ранно чуждоезиково обучение 
в Оксфорд, Великобритания и участва в майсторски клас специализация за 
професионални умения за работа в дигитална платформа с използване на интерактивна  
методическа среда в Университета „Коперник“ в Полша.От март 2014 г. е докторант 
към ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи последователно като учител и 
директор.Участва като експерт-обучител по проект „Квалификация на педагогическите 
специалисти” през 2013 г. Инспектор  по проект „Усъвършенстване на системата за 
инспектиране на образованието“ през същата година.Участва в обмяна на управленски 
опит в Унгария и Великобритания. Ръководител и участник в международни проекти 
по програма „Сократ”,  „Коменски” , „Еразъм +” и др. 
 
 
  



Презентация 6: „ Менторство на новоназначени педагогически специалисти – 
политика за ефективно управление на човешките ресурси” 
Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ” Паисий Хилендарски”  

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ” Паисий Хилендарски”   e зам-декан на 
Педагогически факултет на Пловдивския университет „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 г.-2011г.).   
 
 
 
 
Презентация 7: „Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование” 
Проф.дпн Дора Левтерова, Директор на Университетски център за кариерно 
развитие, ПУ „Паисий Хилендарски” 
 

Проф.дпн Дора Левтерова-Гаджалова e директор на Университетския Център за 
кариерно развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“, работила е като Ръководител на 
катедра „Педагогика, Психология и Социални дейности“ в Педагогически факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски“, като Декан на Педагогически факултет и заместник-ректор 
на ПУ „Паисий Хилендарски“.  Чете лекции по Социална компетентност,Специална 
психология, Невропсихология, Стратегии за приобщаващо и специално образование, 
Консултиране при обучителни трудности, Измерване, оценяване и програмиране при 
специални потребности, Благополучие и идентичност при хора с увреждания.  

Има участие в над 20 проекта по национални и европейски грантове, на 12 от 
които е ръководител.Публикувала е повече от 100 статии и студии в национални и 
международни списания, автор на 10 монографии и на  учебник, участва в конференции 
и конгреси в областта на специалното и приобщаващото образование и специалната 
психология.  
 
 



Презентация 8:  „Програма „Заедно в час“ – подбор на лидери за равен достъп до 
качествено образование“ 
Методи Терзиев, директор Институционални партньорства, Фондация „Заедно в 
час” 

Методи Терзиев завършва бизнес и икономика в университета Базел, 
Швейцария. По време на следването си става президент на локалния клон на 
студентската организация AIESEC и отделно се занимава с преподаване на ученици и 
студенти. След завръщането си в България през 2009г., Методи придобива опит в 
сферата на привличането и подбора на среден и висш мениджмънт кадри за 
корпоративни клиенти от Англия, Германия и България. През 2012 година Методи 
Терзиев става част от екипа на Фондация Заедно в час като директор институционални 
партньорства. Ролята му обхваща изграждането на взаимоотношения и 
осъществяването на проекти с публични партньори на организацията в сферата на 
образованието. От тогава Методи е разширил обсега на програма Заедно в час до 48 
училища-партньори от 7 региона в страната, в които е предоставил над 100 учители.  
 
 
 
 
Презентация 9: „Рефлексивни умения и лидерско поведение на учителя от начален 
етап”  
Васка Атанасова, ст. експерт, 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 в 
българското училище - възпитател, учител, базов учител на ПУ „П. Хилендарски“, 
помощник – директор, директор. Автор е на учебни помагала и учебни комплекти. 
Участва в екипи на МОН за разработването на документи, уреждащи различни аспекти 
на училищното обучението, както и документи, свързани с учебното съдържание в 
задължителната и задължително – избираемата подготовка по предмети в начален 
етап.Провежда обучения на директори и учители по теми, актуални за българското 
училище. 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“.  
 
 
 
 
Презентация 10: "Ролята на лидера за развитие на училището",  
Иван Панайотов, Началник РИО Хасково 

 
Иван Панайотов е Началник на Регионален инспекторат по образованието - 

Хасково от 2006 г. Работил е като учител, помощник-директор на училище, експерт по 
организация на средното образование и началник на отдел в РИО. Провежда обучения 
на директори и пом.-директори на училища към НИОКСО и РААБЕ-България по теми, 
свързани с развитие и мотивиране на училищния персонал, контрол и оценяване на 
труда на учителите, оперативно управление на организацията. Автор е на публикации, 
свързани със стратегическото планиране в училище, оптимизиране на училищната 



мрежа и оценяване на училището. Съавтор е на книгата „Да оценим учебното 
заведение”, изд.Абагар, 2005 г. 

 
 
 
Презентация 11: „Лидери в професионалното образование чрез сътрудничество с 
работодателите”  
Павел  Чепов, директор на Търговска гимназия, гр.Бургас  

 
Павел  Чепов е завършил  СУ „Св.Климент Охридски” гр.София и Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Работил последователно като учител по история, 
помощник директор и директор.  

 
 
 
Презентация 12: „Управление на промяната – лидерство за качествено 
образование”   
Мариана Закова, директор на 137 СОУ” Ангел Кънчев”, гр. София 
  

Мариана Закова  e завършила  Софийски университет «Св.Климент Охридски»,  
Българска филология . Допълнителни квалификации: Harvard Business Publishing – 
Бизнес институт – Управление на промените, Сертифициран коуч в системата на 
образованието  – специализация във „Veleva-Bialek”– Париж, Франция и в 
СУ”Св.Климент Охридски”- Организация на управлението в образованието. Владее 
френски език. Издава романи в България, САЩ и Англия. 
 
 
 
 
Презентация 13 : „Формиране на лидерски умения чрез иновативни методи на 
работа” 
Жореса Манолова,  пом. директор в ОУ” Райна Княгиня”, гр.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 Пловдиви с грамота от Община 
Пловдив за висок професионализъм и  изключителна всеотдайност в работата.       

 
 

 
 
Презентация 14: „Взаимодействие с родители - партньорство между лидери”, 
Красимир Ангелов, ОУ” Алеко Константинов”, гр.Пловдив 
 

Красимир Ангелов e завършил руска филология, ораторско изкуство и 
информационни технологии. Интересите му са в областта на чуждоезиковото обучение, 
взаимодействието на училището с родителската общност, специфика на лидерството в 



образованието. Има над 50 публикации в посочените области, както и издадени две 
самостоятелни книги. Получава специалната награда на EEPG за 2004г. във Франкфурт. 
Участва в регионални, национални и международни семинари, обучения и 
конференции. Работи активно по проекти, участва в създаването и дейностите на 
редица неправителствени организации, член на Лайънс Интернешънъл. 
 

 
 
 

Презентация 15: „Взаимодействие с родители - партньорство между лидери”, 
Маргарита Бозова, ОУ” Яне Сандански”, Пловдив 
   
   Маргарита Бозова  e завършила специалност Химия и физика в ПУ „Паисий 
Хилендарски“. Има първа професионално-квалификационна степен. Директор на  ОУ 
„Яне Сандански“, гр. Пловдив от 1998 г. Има над 10 публикации в периодични издания 
и в сборници по въпросите на професионалното развитие на учителите, формиране на 
училищна култура, работа със родители и заинтересовани страни, мотивация на 
учениците за учебни постижения. Активно участва в национални и международни 
конференции в областта на образованието. Наградена е с почетно отличие „ Неофит 
Рилски”. Член на Съюз на работодателите в системата на народната просвета Пловдив, 
на Съюз на химиците в България, на неправителствени организации. Нейните 
професионални интереси са  в областта на управление на образованието, култура на 
сътрудничество, внедряване на иновативни практики в училищната организация.  
 


