
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

НА СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО” 

1113 София, ул.Ал.Хумболт 36,  GSM 0878 188 800,  088 70 70 112, 0888 188 997    

  e-mail: o_forum@abv.bg   obrazovatelen.forum@gmail.com     

Facebook: Човешките технологии в дигиталния свят   уеб сайт: http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu 

 

 Проект "Човешките технологии в дигиталния свят"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община - Програма „Европа“ 2021 от сдружение "Професионален форум за образованието" в партньорство със 

139 ОУ „Захарий Круша” и район Лозенец на СО 

 

Уважаеми господин / госпожо Директор, 

 

На 12.05.2022 г., четвъртък, Сдружение „Професионален форум за образованието” след 2-

годишно прекъсване ще проведе Тринадесетата традиционна среща-семинар в Националния 

Военноисторически музей. Срещата се организира в рамките на проект „ЧОВЕШКИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”,  изпълняван от Сдружението с финансовата подкрепа на 

програма „Европа 2021” на Столична община, в партньорство с район Лозенец и 139 ОУ „Захарий 

Круша”- София.  
 

Годишните срещи-семинари, които от 2007г. организираме за колеги от образователните 

институции, са израз на нашата ангажираност като организация в обществена полза с най-актуалните 

проблеми на образователната система и с търсенето на адекватни, ефективни и професионални решения. 

Традиционно в срещите участват около 150 педагози и директори от София и Западна България, които 

обменят опит, информират се за подходящи и отворени за тях инициативи и проекти, запознават се с 

полезни партньори сред институциите, неправителствените организации, родителите, обществеността.  
 

На предстоящата среща ще бъде представен проектът „Човешките технологии в дигиталния свят” 

и стартираща чрез него инициатива на Сдружение „Професионален форум за образованието” – 

Национална програма „Комуникативното училище”, както и инициативи и проекти на наши партньори – 

Фестивалът за документални филми „Не-Възможното образование”, подкастът за образованието 

„Едулибриум”, проектът „Роботика срещу насилие” и др. Участниците ще се срещнат с представители 

на Общност за демократично образование и движение „Ученици за промяна”, както и с представители 

на академичните среди, партниращи с училища и образователни организации.  
 

 Срещата-семинар ще се проведе от 9:00 до 13:30 ч, в голямата зала на Националния 

Военноисторически музей, гр.София (ул.Черковна, №92). Всички участници ще получат печатни и 

електронни материали по разглежданите проблеми.  Участието в семинара е безплатно.  

 

Местата за участие в срещата-семинар са ограничени, затова Ви молим да заявите по e-mail или 

по телефона имената на определените от Вас участници, най-късно до 15:00 часа на 11 май, за да бъдат 

включени в регистрационния списък. 

 

Ще се радваме отново да общуваме на живо и да подновим нашите контакти! 

С уважение:  Юрий Анджекарски, председател на СПФО 

 

Заявете Вашите участници:  

e-mail:   o_forum@abv.bg   obrazovatelen.forum@gmail.com 

GSM:   0888 688 582,  0887 070 112 
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