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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

Всички педагогически специалисти получават сертификат с 1 квалификационен кредит. 
Петата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България“ ще събере 

представители на МОН, на РУО и Общини, Социални партньори, на образователни институции, лидери в 
образованието, международни експерти. Специален гост и ключов говорител е Пол Бърн, член на борда на 
Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), член на съвета на Международната 
конфедерация на директорите (ICP) и Президент на Националната асоциация на главните директори и заместник-
директорите (NAPD). Той е асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и е 
член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол работи в продължение на десет 
години в училищното ръководство, където е измислил и използвал много иновативни практики за изграждане на 
успешно училище, което се грижи за разнообразните нужди на своите ученици. Ще споделим също опита от 
петгодишния проект „Иновативни училища“ на община Пловдив и фондация „Световен образователен форум 
България“ как иновативните методи на преподаване променят средата на обучение и мотивацията на учениците. 
Действащи директори на иновативни училища от всички нива на училищно образование ще разкажат за своя опит 
и ефективни добри практики.  

Такса участие 120 лв., която включва: организация и логистично осигуряване; симултанен превод за трите 
модула; участие във всички сесии в програмата; обяд в гранд хотел Пловдив/ бившия Новотел/ ; кафе-пауза. 
Официална вечеря гранд хотел Пловдив (по желание) – 55 лв., включва се допълнително към фактура такса 
участие след заявка. 
Настаняване в гранд хотел Пловдив (по желание) http://grandhotelplovdiv.bg/ 

Нощувка, закуска, интернет достъп туристически данък, такси и 9% ДДС една нощувка на човек 
Двойна стая тип „Лукс“ 78 лв. 
Единична стая тип „Лукс“ 110 лв. 

За платените суми се издават фактури. Данните и общата сума за издаване на фактура се посочват в 
регистрационната форма. Плащането следва да се извърши най-късно до 28.10.2019 г. Предвид авансовото 
плащане към хотела, при отказ от участие след 20.11.2019 г. не се възстановява таксата. Цената не включва 
разходи за път.  
Заплащане: извършва се заедно със заявката за регистрация по банков път по сметка : 

UniCredit Bulbank 
IBAN BG96 UNCR70001522109344 
BIC UNCRBGSF 
Фондация Световен образователен форум България 
основание – такса участие в конференция на .................... (име на участника, институция) 

Заявка за участие: извършва се онлайн на линк https://forms.gle/qRDXwS4EiVXJs11d6 
За допълнителни въпроси: mariawefbg@abv.bg 

Краен срок 28.10.2019 г. 
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