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Уважаеми колеги, 
 

След пандемичното прекъсване, сдружение „Професионален форум за образованието” отново Ви кани 

на Зимна педагогическа академия, с фокус върху образователните среди – материални, виртуални 

и човешки. На форума ще имате възможност: 

● Да се запознаете с програмата „Модернизация на образователната среда” по НПВУ и 

Националната програма на МОН за изграждане на училищни STEM среди, и да получите 

информация за условията на кандидатстване, насоки и идеи, компетенти консултации; 

● Да се запознаете с идеи и възможности за образователни иновации чрез геймификация, 

използване на роботи, изследователски подходи, дигитални инструменти за образованието; 

● Да се запознаете с идеи и възможности за одухотворяване на образователния процес чрез 

музика, пластика, фотография, добротворчество, социално предприемачество;  

● Да споделите свои идеи, опит, практики с над 100 мотивирани и иновативни колеги; 

● Да получите 2 квалификационни кредита и съответните сертификати по следните теми: 

(1)„Функционалност, дизайн и организация на училищната среда‖ (ПФО 57390028), 

(2)„Достъпни и актуални дигитални образователни ресурси, инструменти и среди‖ (ПФО 

57390033) и (3)„Трудово-правни отношения в образованието‖ (ЦОКПС 6713004).  

Забележка: Възможните комбинации са (1)+(2) и (1)+(3), тъй като програмите (2) и (3) 

протичат едновременно.   

● Да се включите в движението „Национална мрежа за иновативно образование” и в новата 

инициатива на сдружение „Професионален форум за образованието” – „Комуникативното 

училище”. 

 
Условия за участие: 

 Настаняване: 200 лв на човек. Включва: 2 нощувки, изхранване по схема: първи ден – вечеря, втори 

ден – пълен пансион, трети ден – закуска, ползване на Аква зона – външен и вътрешен минерален 

басейн с ежедневна подмяна със свежа минерална вода от извора, вътрешно джакузи с минерална 

вода, сауна,парна баня,топли релаксиращи легла,контрастен басейн,фитнес.Таксата за настаняване 

се заплаща към туроператор ПроЛог 2015 ООД, IBAN BG55UBBS88881000672165 - банка ОББ. 

 Такса за обучение: 100 лв за 2 квалификационни кредита. Включва участие в конферентния блок 

и в 2 обучителни програми за по 1 кредит, сертификати, презентации и материали от 

конферентния блок и обучителните програми. Таксите за участие се заплащат към сдружение 

„Професионален форум за образованието‖, IBAN BG30UBBS88881000117581 – банка ОББ.  

 За да се регистрирате за участие, свържете с нас на е-mail pedagog.academia@gmail.com или на 

телефони 0887070112, 0878188800, 0888 188 997. Информирайте ни за избраните от Вас дати и 

програми, и ще получите достъп до обучителни материали за неприсъствената част на 

съответните програми.  
 При наличие на свободни места, възможно е участие на придружаващи лица - те заплащат само 

настаняването. Има възможности за споделено пътуване София-Велинград и обратно. Не се колебайте да се 

свържете с нас по телефона или e-mail за допълнителни въпроси.  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ:  

МАТЕРИАЛНИ, ВИРТУАЛНИ, 

ЧОВЕШКИ 
 

Междусрочна ваканция 

1-3 и 3-5 февруари 2023 г. 
  

гр.Велинград, хотел „Камена”  
 

mailto:o_forum@abv.bg
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Говорители и лектори 

 
 

Юрий Анджекарски е философ и социолог, визионер, създател и директор на  

първото авторско чартърно училище в България—151 СОУПИ (София, 1990-

2002). Учредител и председател на сдружение «Професионален форум за 

образованието» (от 2002), член на Комисията на МОН за Иновативните 

училища (от 2019) и STEM Коалиция (от 2017). Ръководител на над 20 

проекта на сдружение ПФО в партньорство с училища, детски градини, 

неправителствени организации от България и други страни.  

 

Чуйте интервю с Юрий Анджекарски тук: http://bnr.bg/ 

Вижте интервю с Юрий Анджекарски тук: 

https://www.bloombergtv.bg/video/yuriy-andzhekarski-za-inovatsiite-v-obrazovanieto 
 
 

Светлана Нанчева е педагог, член-учредител на сдружение ПФО, 

консултант на образователни проекти на училища и 

неправителствени организации, създател и администратор на 

общност „Иновативното училище‖. В 151 СОУПИ създава и 

ръководи първата в България Училищна педагогическа служба 

(1990-2002 г), разработила и реализирала професионалната роля 

„педагог-съветник‖ и авторска програма за развитие на 

социалните и личностни умения ―СТИЛ‖ (Социални техники и 

изкуства на личността). През 2019 г. в книгата си „Неучебен 

предмет‖ тя разказа историята на Педагогическата служба и 

описа около 150 сценария по програма СТИЛ.  
 

 Вижте публикации и разработки на С.Нанчева тук   

 
 

Проф. Нева Кръстева e музиковед, композитор и най-изявеният органист в 

България, преподавател по полифония и орган. Води и авторски курсове по арт 

терапия, съчетаваща музика, пластика и рисуване. От 2020 г. съвместно с 

маестро Йордан Камджалов тя води занятията в „Академия Музика‖ – 

образователен проект, фокусиран към интегралната структура на музиката, и 

насочен към най-широка аудитория. Педагогическото послание на проф. Кръстева  

е идеята за музиката като пропедевтика към каквото и да било знание, 

получавано едновременно с физическото израстване на детето. Всички 

компоненти на музикалното имат отношение към душевните свойства, 

определяни като цел на педагогиката („воденето на детето‖): мелодическото е израз на мисловното и 

плавното му протичане, тоналното е свързано с логическата организация на речта, ритъмът - с активността 

на процеса на възприятие, метрическата организация – с умението да се съблюдава „вертикала‖ между 

субективно-свободното и обективно-даденото. Същевременно музиката предлага най-непосредствените и 

въздействащи форми – живото музициране, слушането на музика, участването в приятелски групи, споделящи 

едни и същи музикални вкусове. 
 

Вижте интервю с проф. Нева Кръстева тук  
 

 

 

Иглика Ангелова е педагог и психолог, автор на мултимедийни помагала за ученици от 

начална училищна възраст, обучител на педагогически специалисти и докторанти в 

областта на меките умения, ненасилствената комуникация, емоционалната 

интелигентност, проектно-базирано обучение. Съучредител е на Център за творческо 

обучение и първи представител в България на Space Camp Turkey - един от трите 

космически центъра за обучение на деца в света, създадени по модел на NASA 

(https://spacecamp.cct.bg/) В момента подготвя докторската си дисертация и работи по 

няколко международни проекта по Еразъм+.    

 

 

Запознайте се с Иглика тук: http://www.kultura.bg/bg/article/view/11612  

 

http://bnr.bg/horizont/post/100383819/urii-andjekarski-obrazovanieto-za-da-bade-interesno-trabva-da-tragne-ot-svobodata-na-informiran-izbor
https://www.bloombergtv.bg/video/yuriy-andzhekarski-za-inovatsiite-v-obrazovanieto
https://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu/copy-of-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=qI7VxNiiTJA&ab_channel=TV1Play
https://spacecamp.cct.bg/
http://www.kultura.bg/bg/article/view/11612
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Доц. Д-р Владислав Тодоров е специалист в областта на математиката и 

информатиката. Бил е преподавател по математика и информатика в средно училище, 

главен експерт и ръководител на сектор в администрацията на Министерски съвет на 

Република България, заместник-декан и декан на Факултет Стопанско управление на 

ЛТУ. Научните му интереси са в областта на Теория на информацията и 

информационна теория на интелекта, Математическо и информационно моделиране на 

устойчивото развитие, Приложение на информационните технологии и създаване на 

виртуални образователни среди.  

Запознайте се с Владислав тук:  https://vladis.info/bg/home/  

 
  

Д-р Антон Хуан Хорхе Каро е университетски преподавател 

по физиология и биофизика, преподавател-сугестопед по 

испански и английски език, а също така фотограф, автор и 

водещ на видеоканал за образованието и администратор на 

общност „Иновативното училище‖. През 2012 г. се 

запознава с метода сугестопедия на д-р Георги Лозанов, и 

започва да го проучва и практикува. Автор е на книжната 

поредица „Сугестопедия за всеки родител и учител‖.  

Видеоканал на Антон Каро: Сугестопедия за всеки  

 
 

Мариела Станчева е математик, преподавател, влогър и мотиватор. Тя 

и нейната компания INBYTES.Ltd помагат за създаване на геймифицирани 

помагала и уроци с ангажираща и мотивираща структура, предоставят 

на учителите техни авторски задачи, допълнителни образователни 

материали и подкрепящи STEM проекти. Тя е автор на книгата 

„Наръчник на бунтаря за проваляне на часа по математика―, както и на 

поредицата игрови помагала „Сгъни наука‖ и „Светът на байта‖ – 

иновативни продукти за проектно-базирано обучение и обучение чрез 

игри.  

 

Чуйте разговор на Мариела Станчева и Венета Гаврилова в Ефир Знание 

по програма Христо Ботев на БНР  

https://bnr.bg/hristobotev/post/101745618  

 
 

 
Адвокат Янко Янков е водещ специалист по трудово-правните отношения в 

образователните институции, практикуващ адвокат с дългогодишен стаж. 

Професионализмът му е добре познат и високо оценен от стотици директори на 

образователни институции от цялата стана.  Винаги добре подготвен за всички казуси, 

които постоянно възникват в практиката на училищата и детските градини, г-н Янков е 

необходимият и компетентен консултант и обучител.  

 

 

 

 

 

https://vladis.info/bg/home/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoiTqQz4pinkDXElh_YdRP5ZmyZ6gyRp
https://bnr.bg/hristobotev/post/101745618

