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25.10.2017 г. (сряда) 

09:00 – 10:00 Регистрация Хотел Империал, 
фоайе

10:00 – 10:30 Откриване: Поздравителни адреси

Красимир Вълчев, министър, МОН
Янка Такева, председател, СБУ
Иван Тотев, кмет, Община  Пловдив
Иванка Киркова, Началник РУО, Пловдив
Ton Duif, President World Educational Forum Global,  
ех President European School Headteachers Association 

Бална зала (етаж 9) 
симултанен превод

10:30 – 12:00 Модул 1:  

Лектор: 

Панелисти: 

Модератор: 

Как да развиваме умения на 21 век в класната стая?

Ton Duif, President World Educational Forum Global,  
ех President European School Headteachers Association
Стефан Стоянов, зам.-кмет Община Пловдив
д-р Ваня Кастрева, Началник РУО, гр. София 
д-р Елеонора Лилова, директор, 2 СУ, София
Георги Стоев, икономист

Бална зала (етаж 9) 
симултанен превод

12:00 – 13:30 Обяд Хотел Империал

13:30 – 15:00 Модул 2: 
  

Лектор: 
 
 

Панелисти:  

 

Модератор:

Защо са важни иновациите в образованието и как 
да ги инициираме?

Мария Гайдарова, директор на ОУ „Райна Княгиня“,  
гр. Пловдив, зам.-министър в служебния кабинет на 
Огнян Герджиков, посланик на добра воля на World 
Educational Forum Global 
Асен Александров, директор 51СУ, София, зам.-
председател на комисията по иновации към МОН
Озден Мурадова, Община Пловдив
доц. д-р Ивайло Старибратов,  
директор на МГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив
Деляна Лукова, журналист 

Бална зала (етаж 9)

15.00 – 15.30 Кафе-пауза Лоби бар

15.30 – 17.00 Модул 3: 
 

  

Лектори: 
 
 

Панелисти: 

Модератор:

Как чрез технологиите  училищният лидерски екип 
да постигне резултати, които променят позитивно 
живота на децата?  

проф. Галин Цоков, Директор на Департамента 
за квалификация и професионално развитие на 
педагогическите специалисти при ПУ „Паисий 
Хилендарски“
Александър Ангелов, Център за творческо обучение
Антон Бъчваров, „ Уча се”
Тихомир Алексиев,  учител, гр. Пловдив
Маргарита Бозова, директор ОУ „Яне Сандански“, 
Пловдив

Бална зала (етаж 9)

17.00 – 17.30 Обратна връзка. Получаване на сертификати

17.30 – 21.00 Културна програма  и вечеря – комплекс Старосел

Обмен на добри практики – дистанционно 8 часа 
Публикуване на сайта на World Educational Forum - Bulgaria  www.wefbulgaria.com

◊ ЛИСТ НА ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ ◊

Модул 1

 

Модул 2

 

Модул 3

Тон Дюиф 
Председател на Световен образователен форум

Тон Дюиф е бивш Председател на Европейската асо-
циация на училищните директори – сдружение, в което 
са събрани 36 други по-малки Европейски асоциации на 
училищни директори от 23 различни държави и предста-
влява на европейско ниво 85 000 училищни директори. 
Понастоящем той е Председател на Световния образова-
телен форум. Мисията на Световния образователен форум 
е да увеличи броя деца, които да имат достъп до качестве-
но образование, като се въздейства върху изготвянето на 
национални политики в глобален мащаб. Световният об-
разователен форум цели налагането на национален стан-
дарт 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, непо-
литически и религиозно необвързан. От 2001 г. насам, Тон 
Дюиф е Председател на Холандската академия на дирек-
торите – организация, определяща стандартите за лидер-
ство в сферата на основното образование в Холандия. Той 
също така е оглавявал Холандската асоциация на училищ-
ните директори и Холандската директорска асоциация, 
които са водещите асоциации на училищни директори в 
сферата на основното и средното образование в Холан-
дия.

Мария Гайдарова 
Председател на Световен образователен форум България

Мария Гайдарова завършва СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност математика, Факултета за обществени про-
фесии, специалност „Организация и управление“, както 
и Университета в Устър, Англия. Има първа професионал-
но-педагогическа степен и две специализации във Фран-
ция за обучител на директори и за оценяване на системата 
на образование.

Работи последователно като учи тел, асистент към ПУ 
„Паисий Хилендарски” и директор на училище. Има над 
20 публикации и изяви в национални и международни из-
дания 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, Ев-
ропейската организация на училищни директори и други 

НПО. Участник в работни групи към МОН и Община Пло-
вдив по проблемите на образованието в България, разра-
ботване на законопроекти и стратегии за развитие. 

 Член на ESHA (Европейска асоциация за училищни ди-
ректори). Зам. председател на Съюза на работодателите в 
системата на средното образование, Пловдив – от 2010 г. 
до 2013 г. Наградена с почетния знак на град Пловдив през 
2007 г. за съществен принос за развитието на образовател-
ното дело. Директор на годината за 2014 г. на национален 
конкурс на СБУ. Получава два пъти Почетно отличие „Нео-
фит Рилски“ през 2008 г. за дългогодишна цялостна висо-
копрофесионална дейност от Министъра на образование-
то и през 2014 г. за високи професионални постижения. От 
декември 2014 г. председател на Световен образователен 
форум България. Зам.-министър в служебния кабинет на 
Огнян Герджиков през 2017 г.

Проф. д-р Галин Цоков 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски”  e 
зам-декан на Педагогическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Чете лекции по Упра-
вление на образованието, Управление и администриране 
на училището, Организационен мениджмънт в образова-
нието, Мениджмънт на културата в училищната организа-
ция, Педагогика. Участвал е като ръководител, координа-
тор 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 „Инклу-
зивно образование“, в Цюрихския педагогически универ-
ситет и УНИЦЕФ; Образователно лидерство в Банкстрийт 
колеж по образованието, Ню Йорк, „Организация на со-
циално-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 нау-
ки 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” (2006 
г. - 2011 г.) и на Департамент за квалификация и професио-
нално развитие на педагогическите специалисти от 2017г. 

Александър Ангелов 
Съучредител и управител на Център за творческо обучение

 Работата му го е отвела в повече от 700 училища и дет-
ски градини в България и над 100 училища и детски гра-
дини в Европа и по света. Притежава сертификати Google 
Certified Trainer, Google Innovator и Microsoft Certified 
Educator, а експертизата му включва внедряване на облач-
ни технологии в българските училища. Александър е док-

торант по „Управление на образованието”, член на коми-
сията за „Иновативни училища” към МОН и към работната 
група за изготвяне на образователна стратегия 2017-2022 
на община Пловдив. Завършил е Техническия университет 
в София със специалност Индустриален мениджмънт и 
магистратура по Стопанско управление.
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до 2013 г. Наградена с почетния знак на град Пловдив през 
2007 г. за съществен принос за развитието на образовател-
ното дело. Директор на годината за 2014 г. на национален 
конкурс на СБУ. Получава два пъти Почетно отличие „Нео-
фит Рилски“ през 2008 г. за дългогодишна цялостна висо-
копрофесионална дейност от Министъра на образование-
то и през 2014 г. за високи професионални постижения. От 
декември 2014 г. председател на Световен образователен 
форум България. Зам.-министър в служебния кабинет на 
Огнян Герджиков през 2017 г.

Проф. д-р Галин Цоков 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски”  e 
зам-декан на Педагогическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Чете лекции по Упра-
вление на образованието, Управление и администриране 
на училището, Организационен мениджмънт в образова-
нието, Мениджмънт на културата в училищната организа-
ция, Педагогика. Участвал е като ръководител, координа-
тор 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 „Инклу-
зивно образование“, в Цюрихския педагогически универ-
ситет и УНИЦЕФ; Образователно лидерство в Банкстрийт 
колеж по образованието, Ню Йорк, „Организация на со-
циално-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 нау-
ки 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” (2006 
г. - 2011 г.) и на Департамент за квалификация и професио-
нално развитие на педагогическите специалисти от 2017г. 

Александър Ангелов 
Съучредител и управител на Център за творческо обучение

 Работата му го е отвела в повече от 700 училища и дет-
ски градини в България и над 100 училища и детски гра-
дини в Европа и по света. Притежава сертификати Google 
Certified Trainer, Google Innovator и Microsoft Certified 
Educator, а експертизата му включва внедряване на облач-
ни технологии в българските училища. Александър е док-

торант по „Управление на образованието”, член на коми-
сията за „Иновативни училища” към МОН и към работната 
група за изготвяне на образователна стратегия 2017-2022 
на община Пловдив. Завършил е Техническия университет 
в София със специалност Индустриален мениджмънт и 
магистратура по Стопанско управление.
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25.10.2017 г. - Пловдив, България

ÇÀÅÄÍÎ ÌÎÆÅÌ 
ÄÀ ÑÁÚÄÍÅÌ ÄÅÒÑÊÈÒÅ ÌÅ×ÒÈ!

Ñâåòîâíèÿò îáðàçîâàòåëåí ôîðóì âúçíèêâà â Òîðîíòî è Õîëàíäèÿ ïðåç 2011 ã. è êúì ìîìåíòà èìà 

àêòèâíè ïðåäñòàâèòåëè è îò ÑÀÙ, Ôèíëàíäèÿ, Áåëãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ñëîâåíèÿ, Óíãàðèÿ, Íîðâåãèÿ, 

Èñïàíèÿ, Íîâà Çåëàíäèÿ è Êèòàé.

Íåãîâè îñíîâíè öåëè ñà ñúçäàâàíå íà ðàâíè óñëîâèÿ çà êà÷åñòâåíî îáðàçîâàíèå íà âñè÷êè äåöà 

ïî ñâåòà, èçãðàæäàíå íà ñâåòîâíà ìðåæà îò ó÷èëèùà çà îáìåí íà äîáðè ïðàêòèêè è èíîâàöèè, 

ïîäêðåïà íà íàöèîíàëíèòå ïðèîðèòåòè â îáðàçîâàíèåòî.

ÌÈÑÈß ÍÀ ÔÎÍÄÀÖÈß “ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÅÍ ÔÎÐÓÌ ÁÚËÃÀÐÈß”

Ñúçäàâàíå íà ãëîáàëíà ìðåæà ÷ðåç äîñòúï äî îíëàéí ïëàòôîðìà çà êîìóíèêàöèÿ, ïîïóëÿðèçèðàíå 

íà äîáðè ïðàêòèêè, ïóáëèêóâàíå íà èíîâàöèè è ñòàòèè, ïðîó÷âàíèÿ, àíàëèçè è êâàëèôèêàöèÿ â 

îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî.

Êîíòàêòè ñ äðóãè íàöèîíàëíè è ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè ñúñ ñõîäíè äåéíîñòè è öåëè, 

èíèöèèðàíå è ðåàëèçèðàíå íà ïðîåêòè ñ íàöèîíàëíî è ìåæäóíàðîäíî ôèíàíñèðàíå.

Îðãàíèçèðàíå íà íàöèîíàëíè è ìåæäóíàðîäíè êîíôåðåíöèè, ìàéñòîðñêè êëàñîâå, êðúãëè ìàñè, 

êîíêóðñè è ñúñòåçàíèÿ, íà ãðàæäàíñêè èíèöèàòèâè çà äèàëîã ñ ìåñòíèòå ðåãèîíàëíè è öåíòðàëíè 

âëàñòè, êàêòî è ôîðìóëèðàíå íà ïðåäëîæåíèÿ, èçâúðøâàíå íà èçñëåäâàíèÿ è àíàëèçè, êîèòî ñà 

ïðåäìåò íà îáùåñòâåíà êîìïåòåíòíîñò.

http://www.wefbulgaria.com


