
Антоново Банско Белозем  Благоевград Богданица

Браниполе Брестник Бургас Варна Враца Вълнари

Главиница   Гоце Делчев    Димитровград Добринище 

Камбурово Караджово Катуница    Кнежа Левка Лиляк

Ловеч Места  Омуртаг     Пазарджик Перник Плевен

Пловдив Правец Радомир Разград     Русе Садово  

Сандански    Свиленград  Севлиево  Смолян Сокол   

София Стара Загора   Стрелци    Суворово Съединение 

Търговище  Устина Цалапица       Чепинци Чешнегирово



Световен образователен форум България 
има  основни цели: 

създаване на равни условия за качествено 
образование,
изграждане на световна мрежа от училища за 
обмен на добри практики и иновации, 
подкрепа на националните приоритети в 
образованието.

http://wefbulgaria.com
България стана официално член на World Education 
Forum през 2015 година.

СОФ България е член на Европейската асоциация на 
училищни директори/ ESHA/ от януари 2018г.



В Китай беше представен първият 
дигитален телевизионен водещ 



Годишни инициативи на СОФ България

 международна конференция „ Лидерство за равен достъп до качествено
образование“, 2015г.

 международна конференция „ Образователната система през 21 век -
иновативни подходи за качествено образование“, 2016г.

 майсторски клас „ Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии“,
2017г.

 участие на членове на СОФ България в международна конференция на
Европейската асоциация на училищни директори, 17-19 октомври 2018г, Талин,
Естония.

 майсторски клас “ Иновации в класната стая” – с участието на международни
образователни експерти от Финландия, Белгия и Холандия на 14.11.2018г. в гр.
Пловдив





 Световен образователен форум България инициира  през 2015г. първия си 
тригодишен проект „Иновативни училища“ в партньорство  с Община Пловдив.

През 2018г. като партньор се включва  и   ПУ “Паисий Хилендарски”.

 Разработена е концепция за ПРОМЯНА :

 на организация на средата на обучение  

 на  методите на преподаване в рамките на учебния час

 използване активно на ИКТ технологии с акцент на облачни технологии, 
образователни портали и електронни учебници








БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За допълнителна информация:

www.wefbulgaria.com
mariawefbg@abv.bg
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