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Сдружението има сертификат по ISO 9001:2015 за управление на качеството при организиране и провеждане на 
обучения, и е регистрирано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията 
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IV Национален педагогически форум 
 

ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

20-22 април 2018 г.,  
гр.Девин, хотел „Орфей”  

(http://www.orpheus-spa.com/) 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конферентен блок (20-22.04):  
 
Дейностите по интереси – пространство за свобода и избор в училището 

 

Говорители и теми: 
● Д-р ИРЕНА ДИМИТРОВА, Директор на дирекция „ПИСТ” в Столична община.  

Тема: Общината и училището – партньори в дейностите по интереси 
 

● ЮРИЙ АНДЖЕКАРСКИ, сдружение ПФО, Основател и директор на 151 СОУПИ (1990-2002). 
Тема: Иновативните клубни дейности – пространство за свобода и избор в училището 

 

● ЕВА БОРИСОВА, Институт за прогресивно образование.  
Тема: Мисия на училището и педагога – да подкрепи и развие интересите на детето 

 

● ВЕНЦИСЛАВ ИГНАТОВ, Директор на дирекция в Министерство на младежта и спорта.  
Тема: Спорт и училище - иновативни модели и решения  

 

● РАЙЧО РАЙЧЕВ, Национален младежки форум.  
Тема: Ролята на учениците в изграждането на училищната общност 

 

● ИВАЙЛО ШОПСКИ, пътуващо читалище „Бащино огнище”.  
Тема: Топлината от миналото – светлина за бъдещето 
 

● ОГИ НАЧЕВ, водещ на ТВ предаването „Дивата муха”.  
Тема: Вселена от предизвиктелства 

 

● СВЕТЛАНА НАНЧЕВА, сдружение ПФО 
Тема: Неформални и некласически педагогически инструменти в дейностите по интереси 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Семинарен блок (20-22.04):  
Иновативни модели на извънкласни дейности по интереси 

 

Програмата е одобрена от МОН и регистрирана в ИРОПК. 
Водещи: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Ефрем Ефремов.  
Кредитна стойност: 1 кредит.  

 



Уважаеми колеги, 
 
Сдружение „Професионален форум за образованието”, с подкрепата на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета, Националния дворец на децата, 
Министерството на младежта и спорта, Института за прогресивно образование, Националния 
младежки форум и Българската асоциация на частните училища, Ви кани на IV Национален  
педагогически форум, посветен на Иновативното образование, в края на април.  
За участие във форума са поканени и представители на МОН.  
 
На форума ще имате възможност: 
 

● да видите, чуете и участвате в презентации на иновативни модели на дейности 
по интереси от България и други страни; 

● да споделите свои идеи, опит, практики; 
● да получите обратна връзка и компетентна консултация във връзка с ваши 

иновативни идеи; 
● да участвате в обучителен модул  по одобрена от МОН тема, и да получите 

сертификат и 1 кредит; 
● да се запознаете и контактувате с над 100 колеги, които имат интереси в 

областта на иновациите в образованието; 
● да бъдете част от уникално събитие – професионален разговор за иновациите в 

образованието 
 

Условия за участие: 
� Настаняване: 140 лв на човек (20.04 – вечеря, 21.04 – пълен пансион, 22.04 - закуска) 
� Такса за участие (конферентен+семинарен блок): 90 лв на човек.   
� Има възможност за пътуване с организиран транспорт София-Девин и обратно: 40 лв на човек. 

 
Участниците във форума могат да бъдат с придружаващи лица - те заплащат само настаняването. 

За допълнителна информация и записване се свържете с нас по телефон, е-mail, фейсбук. 
 

хотел „Орфей” гр.Девин *****  
http://www.orpheus-spa.com/  

  

 
Местата са ограничени, не отлагайте! 

 
 

http://www.orpheus-spa.com/


 
Представяне на говорителите 

 
 

 
Д-р Ирена Димитрова е директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и 
зависимости” на Столична община. Дирекцията има задачи в областта на 
организирането, провеждането и контролирането на извънкласни и извънучилищни 
дейности, свързани със спорт, туризъм, превенция на рисково поведение, здравно 
образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални 
образователни потребности. Дирекцията управлява Програма за съфинансиране на 
спортни събития, форуми, кампании и инициативи под Патронажа на Кмета на СО, 
координира дейностите по „София – европейска столица на спорта 2018”. Д-р Ирена 
Димитрова има значителен опит като ръководител на проекти с участието на 
Столична община в партньорство с образователни институции и НПО, както и като 
оценител на проекти и обучител. Тя е и координатор на Съвета по безопасност на 

движението към Ст

 
Местата са ограничени, не отлагайте! 

 
 

олична община. 
https://www.sofia.bg/pist-department
https://sofia2018.bg  
 

 
Ева Борисова е майка на три деца, успешна бизнес дама и човек, отдаден на каузата 
на образованието от над 20 години. Ева е учредител и участник на редица авторитетни 
неправителствени организации, насочени към промяна в образованието: Асоциация 
„Родители”, Национална мрежа за децата, Институт за прогресивно образование. 
Позициите на Ева от гледната точка на родителите, по различни актуални въпроси в 
образованието, многократно са били контрапункт и коректив на образователната 
администрация.    
  

Запознайте се с идеите на Ева  тук: 
http://www.roditeli.org/roditeli.com/newsarchive.php?news=84  
 

 
Юрий Анджекарски е председател на сдружение «Професионален 
форум За образованието» и създател на  първото авторско чартърно 
училище в България—151 СОУПИ (София, 1990). Има над 30-годишен 
опит в областта на изследването и създаването на неформални  
общности по интереси.  
 
Светлана Нанчева е член на сдружение «Професионален форум За 
образованието», ръководител на Училищна педагогическа служба 
в 151СОУПИ (1990-2002 г.), участник в разработката и реализацията на 

уникална учебна програма за социални умения “СТИЛ” (“Социални техники и изкуства на личността”). В 
настоящия момент е докторант към Института за изследване на обществата и знанието към БАН.  
 

 
Публикации на Юрий Анджекарски: 

� Статия на Ю.Анджекарски—vesti.bg 
� Статия на Юрий Анджекарски—БГНЕС 
� Модерната педагогическа парадигма 
� Иновации—за училищата вход забранен! 
� Да  сложим учениците в кръг 
� Образоването има нужда от осигурителна каса 
 

Материали на С.Нанчева: 
� Учебният план – граници на 

ограниченията  
� Презентация “Училищна 

педагогическа служба” 

https://www.sofia.bg/pist-department
https://sofia2018.bg/
http://www.roditeli.org/roditeli.com/newsarchive.php?news=84
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3601211
http://news.bgnes.com/view/1164058
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/modernata%20paradigma1.pdf
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/inovacii-vhod%20zabranen1.pdf
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/da%20slozhim%20uchenicite%20v%20krug.jpg
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/obazovanie-kasa.pdf
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/Uchebniat%20plan-1995.pdf
http://www.edufest.info/LPA-2012/ZPA2013/Uchebniat%20plan-1995.pdf
http://www.edufest.info/edu-prezent/UPSL.pps
http://www.edufest.info/edu-prezent/UPSL.pps


 
Венцислав Игнатов е дипломиран треньор, магистър по олимпизъм и олимпийско 
движение, председател на Българската асоциация по таекуон-до и на Централния 
полицейски таекуон-до клуб, организатор на инициативата Национална спортна 
панорама. Неговата кауза от младежка възраст е развитието на българския спорт и 
подобряването на организацията на спорта за деца и спорта в училище. В момента е 
директор на дирекция „Спортни училища и спорт в училище” в Министерството на 
младежта и спорта.  
 

Запознайте се с Венцислав Игнатов тук https://sportnamasa.com/ventsislav-ignatov-5-te-
printsipa-na-taekuon-do/  

 
 

 
Райчо Райчев е младежки лидер с богат опит и умения в областта на младежките 
иницитиви и самоуправление. Той е един от основателите на Софийския ученически 
съвет (СУС), както и на ежегодния формат „School Generator”. Член е на екипа на 
Асоциация Дебати – България, а от 2018 г. е заместник-председател на Национлен 
младежки форум – организация, която обединява 48 младежки структури в цялата 
страна. Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на 
младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и 
важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните 
и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог 

чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в 
младежката политика. 
 

http://nmf.bg/
Лекция на Райчо Райчев пред СУС на тема „Как да създадем позитивна социална промяна в местната си 
общност”
 

 
Ивайло Шопски е създател на уникалното Пътуващо читалище „Бащино 
огнище”. Защо читалище? Защото читалището е символ на българското 
възраждане, читалището е обединител, читалището е пазител на 
традициите, историята, вярата и надеждата, читалището е огнище, в 
което гори огъня на българския дух. Защо пътуващо?Защото „човекът е 
човек, когато е на път”, а пътищата свързват хората. Защото всеки път 
води до някъде и до някого. И така, пътуващото читалище „Бащино 
огнище” намери своя дом на колела, за да може топлината от неговия огън 
да достига до вас, когато имате нужда да си спомните славното минало на 

нашия народ, да се сгреете с великата история на предците ни, да научите нещо, да ни научите на нещо...  

 
Местата са ограничени, не отлагайте! 

 
 

 

http://patuvashtochitalishte.bg/ - повече за Пътуващото читалище  
Визията на Ивайло Шопски: От културата и историята да почерпим на какви ценности да научим 
децата  
 

Оги Начев е водещ на предаването „Дивата муха”, в което често 
представя атрактивни и нетрадиционни спортове, както и общностите, 
които ги практикуват. Героите на шоуто разказват откъде се е зародила 
страстта им към спорта, с какво се занимават през свободното си време, 
как се забавляват и какво ги вълнува. Най-забавната част показва първите 
стъпки на водещия в даден спорт с впечатления от преживяното. Самият 
Оги Начев е авантюристична личност с дългогодишен опит в различни 
екстремни спортове, както и в пътешествията из България и други 
страни.  
 

https://www.btv.bg/action/shows/divata-muha/ - повече за „Дивата муха” 
 
 

http://www.nsp.bg/
http://www.nsp.bg/
https://sportnamasa.com/ventsislav-ignatov-5-te-printsipa-na-taekuon-do/
https://sportnamasa.com/ventsislav-ignatov-5-te-printsipa-na-taekuon-do/
http://nmf.bg/index.php
https://www.facebook.com/RDimitrovR/videos/vb.100003307244288/1588459827940910/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/RDimitrovR/videos/vb.100003307244288/1588459827940910/?type=2&video_source=user_video_tab
http://patuvashtochitalishte.bg/
http://svobodni.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82/
http://svobodni.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://www.btv.bg/action/shows/divata-muha/

