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1. Въведение

Сдружение „Професионален форум за образованието” е неправителствена организация с 
обществено полезна дейност, регистрирана през 2002 г.  За нас 2010 година беше сложна. 
Някои от нашите дейности – Фестивалът на бългаското образование и Лятната 
педагогическа академия – преминаха по-успешно от всякога, което показва нарастване на 
капацитета и доверието към нас като организация. Като недостатъчна отчитаме нашата 
активност в областта на проектите, но това се дължи в голяма степен и на факта, че по 
програма „Развитие на човешките ресурси” не беше обявена сесия, свързана с 
извънкласните дейности. Не сме удовлетворени от взаимодействитето ни с редица 
партньори, които само формално подкрепят нашите инициатви или се възползват от тях за 
собствени цели, и трябва да работим върху промяна в това отношение. 

2. Дейности на сдружението 
 
2.1. Подготовка на “Справочник за Средното образование” 

Поредното издание на “Справочник за средното образование” съвместно с “Образователен 
форум” ЕООД беше подготвено навреме и с необходимото качество, със съдействието на 
Българска издателска компания ЕООД. С цветни рекламно-информационни страници в 
Справочника се включиха 123 институции, свързани с образованието, от които: 

• 15 частни училища и детски градини от град София 
• 39 СОУ и гимназии от град София 
• 2 основни училища от гр. София 
• 3 училища от други градове (Казанлък, Белово, Правец) 
• 13 професионални гимназии и колежи 
• 15 извънучилищни образователни институции - учебни центрове, школи за спорт и 

изкуство; 
• 7 издателства и 9 медии – партньори на Фестивала на българското образование 
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• 3 институции от областта на детския и младежки туризъм, 2 музея 
• 5 фирми за обзавеждане, оборудване и други услуги за училищата и образованието  

 
От тях Сдружение „Професионален форум за образованието” е поело разходите за 
изработването и публикуването на страниците и мултимедиите на : 

• Частно СОУ „Рьорих” 
• 3 СОУ „Марин Дринов” 
• 30 СОУ “Братя Миладинови” 
• 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” 
• Софийска духовна семинария „Св.Иван Рилски” 
• Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА” 
• Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване 
• Частен детски комплекс “Светлина” 
• Учебен център “Руни” 
• Образователен център „Незнайко” 
• Езиков център „Интелект” 
• Прабългарска школа “Багатур” 
• Театър „Цвете” 
• Сайт „БГ Наука” 
• Фондация „Човешката библиотека” 
• Фондация „Арт Еко Свят” 
• Национален музей на образованието – Габрово 
• Шах клуб ЦСКА 

 
За първи път публикувахме в Справочника рекламни страници на медийните партньори на 
Фестивала на българското образование: БТА, БНР, вестник „Стандарт”, сп.”Обекти”, сп.”BBC 
Knowledge”, сайта „Тийнпроблем”. 
 
Всички участници в справочника получиха авторски бройки от книжното тяло и компакт 
диска към него. Безплатни бройки от справочника бяха раздадени на директорите на всички 
столични училища, на всички институции – участници във Фестивала на българското 
образование, на партньори на Сдружението, на всички участници в Лятната педагогическа 
академия и др. Продадените бройки в училищата за съжаление са твърде малко, поради 
сложната организация на директните продажби, и вероятно трябва да се откажем за в 
бъдеще от този начин на разпространение, и да работим само с търговски партньори.  
 
 
 
 
 2.2. Подготовка и провеждане на Фестивал на българското образование 

Фестивалът на Българското образование се организира и проведе от Сдружение 
„Професионален форум за образованието” за пети път. Датите на провеждането му бяха 22 
-24 април, а мястото на провеждане - партера и полуетажите на НДК.  

Като партньори в организацията на Фестивала се включиха 20 неправителствени 
организации и институции в областта на образованието, спорта, културата. Подкрепа 
получихме от МОМН, МК, Столична община, РИО на МОН – София-град. В 
организационния екип на Фестивала пряко се включиха около 40 доброволци – студенти, 
ученици, педагози, представители на НПО. Особено удачно беше включването на 5 
студенти-стажанти от СУ „Св.Климент Охридски” – специалност „Културология”, със 
съдействието на администрацията на Философския факултет.  

 

Във Фестивала на българското образование се включиха 163 институции участници, от 
които: 
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• 34 неправителствени организации, музеи, центрове за работа с деца 
• 5 Организации донори и управляващи органи по проекти – ЦРЧР, НЦЕМПИ, 

дирекция „Структурни фондове” на МОМН, Посолство на Япония, фондация 
„Америка за България” 

• 51 ОУ, СОУ и гимназии от гр.София 
• 16 професионални гимназии от гр.София 
• 6 частни училища, 1 детски център, 1 детска градина от град София; 
• 3 професионални колежа и 3 висши училища от гр.София 
• 5 училища от други градове – Белово, Правец, Костинброд, Генерал Тошево, Черни 

Осъм, Детска Филхармония от Добрич 
• 14 учебни центъра от гр.София 
• 24 фирми за стоки и услуги – издателства, туристически агенции, образователен 

софтуер, интерактивни дъски, училищно обзавеждане и оборудване и др. 

Важни моменти:  

 През 2010 г. имахме много по-успешна от всички предходни години медийна и 
рекламна кампания. Това стана възможно благодарение преди всичко на усилията 
на доброволеца Петър Кърджилов – бакалавър по PR, магистрант във факултета по 
журналистика на СУ „Св.Климент Охридски”. Петър договори медийно партньорство 
със следните медии: Българско национално радио, телевизия bTV, Българска 
телеграфна агенция, вестник „Стандарт”, уеб сайт „Teenproblem”, списания „Обекти” 
и BBC Knowledge. Всички печатни медии от изброените публикуваха рекламни 
карета на Фестивала; БТА съдейства за организиране на пресконференцията; БНР 
излъчваше информация за фестивала в сутрешните новини в продължение на 5 
дни; bTV отрази Фестивала в два репортажа. На сайтовете на всички медийни 
партньори бяха публикувани банери на Фестивала. Подобрен беше дизайнът на 
рекламните хоругви на Фестивала. Запазен беше само дизайнът на програмата, 
който се е наложил като традиционен и удобен. Вместо пълноцветни афиши А3 
тази година предпочетохме по-семпли – едноцветни, отпечатани на цветна хартия, с 
авторски илюстрации на художника Калин Николов, които разпространихме в 
училищата и при нашите партньори. Преди откриването на Фестивала беше 
проведена прес конференция в БТА. На тържественото откриване бяха прочетени 
поздравителни адреси от Министъра на образованието, прозвучаха приветствия на 
г-жа Фандъкова, г-жа Кастрева. Присъства цялата парламентарна комисия по 
образованието.  

 Сайта на Фестивала. За първи път фестивалния сайт www.edufest.info се 
актуализираше постоянно и изигра важна роля в подготовката на фестивала. 
Светлана Нанчева промени целия дизайн на сайта, публикува много снимки, 
презентации, формуляри за теглене и т.н. Постоянната актуализация, добрата 
медийна кампания и добрата работа на партньорските организации доведоха до 
факта, че седмица преди Фестивала сайтът му блокира от посещения и се наложи 
да се промени хостинг плана, за да се осигури по-голям трафик. В момента сайтът 
излиза в Гугъл на 3-то място по ключова дума «Фестивал».  

 Успешна маркетингова стратегия се оказа предложението за отстъпка срещу 
анимация. На всички участници във фестивала отправихме предложение за 
отстъпка от таксата за участие срещу техен конкретен ангажимент, свързан с 
анимацията на фестивала – организиране на уъркшоп, презентация, събитие, 
семинар или друга атрактивна форма на активност, която да презентира 
институцията участник и същевеременно да привлече посетители. Този подход се 
оказа много успешен – над 80% от участниците се възползваха от тази възможност. 
По този начин в рамките на Фестивала се реализира много богат културен афиш, с 
над 50 изпълнения, и над 30 разнообразни уъркшопа. С културния афиш се справи 
мнага успешно арт мениджъра Лилия Богданова. Проблеми възникнаха при 
реализирането на някои презентации – на Гьоте институт, Институт Сервантес, 
едното научно кафене, които бяха поставени в неудачни часове и за които самите 
институции организатори на бяха проявили достатъчна активност за 
популяризирането им. Считаме, че този подход трябва да се прилага още по-
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последователно и занапред, като да се съдейства на участниците да изберат 
подходящ интерактивен формат за представянето си, така че да не бъдат 
разочаровани от липсата на интерес.  

 Изключително успешно партньорство с Центъра за развитие на човешките 
ресурси към МОМН.  Със съдействието на ЦРЧР беше изградена зона с 20 щанда, 
на които се представиха образователни институции с успешни проекти – училища, 
университети, колежи, както и организации-донори и управляващи органи по 
европейски програми. В семинарната зона на ЦРЧР протекоха презентации на 
проекти и консултации за разработване на проекти. Сътрудничеството с ЦРЧР е от 
много голяма полза за Фестивала и за цялостната ни дейност.   

 Изключително успешно партньорство с няколко НПО – фондация „Човешката 
библиотека”, БГ Наука, фондация „Арт Еко свят”. Партньорството с 
неправителствени организации и тяхното представяне на Фестивала чрез 
организирани от тях събития, форуми, уъркшопове е една от важните задачи на 
Фестивала на българското образование. Много успешен беше форматът 
Литературна работилница на „Човешката библиотека” и техните партньори – клуб 
„Светлини сред сенките” – Казанлък. В работилницата взеха участие над 60 млади 
автори, които представиха свои творби. Много от тях бяха наградени с поименни 
грамоти от писателите Антон Дончев и Любомир Николов, както и от издателствата 
„Инфо Дар”, „Аделфи”, „Линеа”. Успехът на работилницата доведе до това, че 
сбирките й продължиха още 3 месеца. Сдружение „БГ Наука” организираха конкурс 
за късометражен фолм, за който ние осигурихме награда – видеокамера. За кратко 
време за конкурса се получиха около 30 филма, част от които бяха много добри, а 
наградените автори пристигнаха за Фестивала от Бургас, Варна, Пловдив и др. 
Фондация „Арт Еко Свят” реализира увлекателни уъркшопове с различни 
изобразителни и приложни техники, в които с удоволствие участваха деца, 
тийнеджъри и възрастни.  

 Партньорство със Столична община. И тази година Столична община проведе в 
рамките на Фестивала дискусионен форум по свой текущ проект. Тази година 
темата беше свързана с безопасността на движението. Форумат се проведе в зала 
8, с участието на г-жа Фандъкова, заместник-кметове, директори на дирекции, 
представители на КАТ, НПО, училища, детски градини. 

 Спонсори. През тази година имаме известен напредък със спонсорите – получихме 
минерална вода от Девин и Банкя, сандвичи от Ел Бъргър, награди от Еко Бул Пак и 
Софийска вода. Парично дарение имахме само от Софийска вода.   

 Развитие на Фестивала като туристически формат. Със съдействието на 
фирмите „Ваканция”, „Орбита” и Столичния туристически център, тази година 
опитахме да предложим организирани посещения на Фестивала за ученици, 
комбинирани с посещение на музей. Като екскурзоводи се включиха доброволци-
студенти и ученици. Форматът беше посрещнат с интерес, имахме група от Добрич, 
от Севлиево, от няколко столични училища. Особено сполучлива според нас беше 
идеята да се включат в такава екскурзия деца от 2 помощни училища – 3-то и 4-то. 
Като цяло във формата има персепктива, но е необходимо по-добро планиране и 
организация, по-ранно офериране и изобщо уточняване на туристическия продукт.  

Сдружение „Професионален форум за образованието” е поело разходите за таксите за 
участие и щандовете на : 
 

 Прабългарска школа Багатур 
  „Зелен щанд” – екологични неправителствени организации 
 Асоциация „Родители” 
 Софийска духовна семинария „Св.Иван Рилски” 
 Национален политехнически музей 
 Вестник “АЗ БУКИ” 

Препоръка: при поемане на разходи от наша страна за участието на дадени институции 
във фестивала да се търси форма на бартер (размяна на услуги), за която да се сключва 
договор, или да се оформя свидетелство за спонсорство, както със Семинарията. В 
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противен случай институциите не оценяват в достатъчна степен извършената от нас 
услуга.  

По фестивалната програма:  

 Форуми. Проведоха се предвидените дискусионни форуми: „Европейски профили 
на училищния директор” с участие на посланика на Република Румъния и директор 
на Англо-Американското училище в София; „Версия Учител+, или защо младите 
хора да изберат учителската професия” с участието на Декана на Педагогическия 
факултет на СУ „Св.Клименто Охридски”; „Европейски при за енергийна 
ефективност” с партньорството на НСМСБ, Среща на училищните медии с 
участието на медийния експерт д-р Георги Лозанов и телевизионния водещ Слави 
Трифонов; дискусионен форум „Сценичните изкуства в българското училище” с 
участието на представители на културни институции и Министерство на културата; 
дискусионен форум за благотворителността и доброволчеството с участието на 
неправителствени организации, помощни училища и т.н.; форум за здравословното 
хранене, форум за младежкия туризъм. Във всички форуми имаше немалък брой 
участници, но в някои от тях желаещите да се изкажат бяха повече от желаещите 
да слушат. Препоръки: да се организират по-малък брой форуми; да има 
предварителен контрол върху изказванията, за да не са прекалено дълги, и по-
твърдо модериране; да има по-добро таргетиране на форумите. 

 Творчески центрове. Работеха следните фестивални центрове: Шах, Финансови 
игри, Футбол на маса, Забавна наука и техника, Открита сцена, Ателие „Проекти”, 
Мини голф, Арт зона за приложни изкуства с няколко арт уъркшопа, Студио “Мода”, 
Кино уъркшоп, исторически уъркшоп на сдужение „Чигот”, Литературна 
работилница, Валдорфски център, Йога център и др. Всички центрове се радваха 
на посещаемост и интерес.  

Всички институции  участници във фестивала получиха благодарствени писма и грамоти.  

Като цяло, петият Фестивал може да се определи като най-добрият от досегашните, 
въпреки някои грешки в организацията. Необходимо е да се работи върху подобряване на 
работата с партньорите по посока на това те да поемат повече конкретни ангажименти, 
включително по пиара и рекламата, както и за привличане на повече доброволци в екипа.  

 

2.3. Семинари и обучения 
 
 
2.3.1. Провежане на традиционен семинар за училищния пиар  
 
На 10.03.2010 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” проведе в залата на 
Националния Военноисторически музей традиционната мартенска среща-семинар 
„УЧИЛИЩЕТО В ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ” за педагози, които отговарят за училищния 
пиар и реклама, и ученици от училищните медии. В семинара участваха около 150 педагози 
от над 70 столични училища. Лектори бяха доц. Иванка Мавродиева от СУ „Св.Климент 
Охридски”, Цвета Брестничка от Асоциация „Родители”, Юрий Анджекарски. Всички 
участници получиха удостоверения за участие и комплект материали по разглежданите 
проблеми.  След семинара участниците разгледаха музея.  
 
 
2.3.2. Подготовка и провеждане на Лятна педагогическа академия 
 
 
Поредното издание на Лятната Педагогическа академия беше добро развитие на 
предходното. След успехите миналото лято ние решихме да оферираме повече и по-
разнообразни програми. Създадохме специален сайт на академията и обявихме 12 
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програми за обучение на педагози. Най-голям интерес очаквано предизвика програмата 
„Училищните проекти”, и не толкова очаквано – „Училищен пиар и реклама”, и двете с 
водещ Светлана Нанчева. Театралните програми на Сашо Илиев и Лилия Богданова 
събраха по 1 група, Арт програмите на Йоана Мизхер и Анета Златанова – по 1 група. За 
програмата „Комуникативни техники” на Лилия Богданова и Светлана Нанчева се 
сформираха 2 групи. Нямаше никакъв интерес към програмите, сързани с приключенски и 
спортни техники и към творческото писане. За сугестопедичната програма на д-р Лозанов 
се сформира 1 група, но за съжаление здравословното състояние на доктора не му 
позволи да участва в курса, и вместо него предложихме на курсистите водещ с програма за 
личностно развитие. Това доведе до намаляване на групата с 4 човека.  
 
Общо в Лятната педагогическа академия 2010 участваха над 150 педагози (учители и 
директори) от цялата страна: градовете София, Плевен, Монтана, Белово, Брацигово, 
Враца, Костинброд, Кричим, Оряхово, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора, 
Свиленград, Силистра, с.Стрелци, с.Нова Махала, с.Овче поле, с.Доброславци и др. 
Курсовете се проведоха в гр.Китен и гр.Приморско.  
 
Всички участници получиха сертификати за участието си в курсовете, както и печатни и 
електронни материали. Също така всички участници в Лятната педагогическа академия 
посетиха организирано тракийското светилище Беглик-таш в резервата Ропотамо.  
 
Форматът Лятна педагогическа академия, както и предполагахме, е много перспективен. 
Хората имат нужда от такива обучения, и посещават с желание и интерес заниманията. 
Само 1 курсистка не получи сертификат, тъй като престана да посещава занятията и не 
пожела да се включи в друга програма. За сметка на това 4 курсисти посещаваха по 2 
програми едновременно, а Диана Йорданова от гр.Монтана участва успешно в 3 курса. 
Отзивите на участниците за програмите „Проекти”, „Пиар и реклама”, „Училищен театър” са 
много позитивни. Програмите „Комуникативни техники” и Арт програмата на Й.Мизхер също 
пожънаха успех. През есента на 2010 г. бяхме поканени да проведем семинари в две 
училища в Плевен и в Брацигово, което също е положителен резултат от лятната академия. 
 
Препоръки: по-прецизно офериране на програмите, нови програми, още по-добра 
подготовка на водещите. Необходимо е увеличаване на таксата за курсовете, защото 
разходите не са малко – материли, консумативи, кафе и чай и т.н. Да се помисли върху 
разнообразяване на свободното време. Да се избере друга, по-комфортна база за 
следващото лято. 
 
 
2.3.3. Семинари в училища 

13-14 ноември 2010, гр.Плевен, НУ "Отец Паисий" - семинар "Специфични затруднения в 
обучението" по програма на Педагогическата академия на сдружение "Професионален 
форум за образованието". Водещ: Лилия Богданова. 

2 декември 2010, гр.Брацигово, СОУ "Народни будители" - семинар "Дизайн на училищната 
среда" по програма на Педагогическата академия на сдружение "Професионален форум за 
образованието". Водещи: Ефрем Ефремов, Светлана Нанчева

4-5 декември 2010, гр.Плевен, МГ "Гео Милев" - семинар "Педагогически инструменти на 
възпитателната работа" по програма на Педагогическата академия на сдружение 
"Професионален форум за образованието". Водещи: Лилия Богданова, Светлана 
Нанчева.  
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2.4. Работа по проекти 
 
През 2010 г. сдружението не е работило по проекти. По ОПРЧР нямаше сесия, подходяща 
за нашите дейности, и като цяло възможностите за кандидатстване през годината не бяха 
много подходящи за нас. Консултирахме проекти на няколко организации по програмите 
„Младежта в действие” и „Коменски”, повечето от които бяха одобрени. Отчитаме като 
необходимост да участваме по-активно в проектни схеми.  
 
 
3. Партньорства  
 
През 2010 г. представители на Сдружение „Професионален форум за образованието” 
работиха съвместно с различни наши партньори – училища, НПО, институции: 

- представители на сдружението участваха в събития на ЦРЧР, НСМСБ, СРСНПБ, 
Човешката библиотека, БГ Наука,  

- представителят на  сдружението Лилия Богданова участва в международен детски 
вокален фестивал в Битоля като член на журито; 

- Светлана Нанчева и Ефрем Ефремов представиха сдружението на изложението 
„Евентекс” в хотел „Експо”, гр.София, 

- Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски и Ефрем Ефремов се включиха във Форума 
на обучителите и участваха в неговите срещи; 

- Посетихме открит урок на Румяна Неминска в 97 СОУ със системата „Енвижън”. 
 
Същевременно отчитаме, че някои от нашите традиционни партньори, като Асоциация 
„Родители”, НЧ „Бъдеще сега” и др. не ни информират за техни дейности и събития, 
представляващи интерес за нас. Необходимо през новата година да се информираме по-
активно за събитията, в които искаме да участваме. 
 
 
 
 
4. Приобщаване на нови доброволни сътрудници 
 
През 2010 г. в работата на сдружението отново участваха над 50 доброволни сътрудници - 
ученици и педагози от столични училища, представители на партньорски неправителствени 
организации, студенти. Сред тях са 7 СОУ, 138 СОУ, ПГИЧЕ “Св.Методий”, НГДЕК, Първа 
английска езикова гимназия, Втора ангилйска езикова гимназия, ПГАВТ „А.С.Попов”, ТУЕС, 
НПГПТО „М.В.Ломоносов”, НСОУ „София”, 144 СОУ, фондация „Човешката библиотека”, 
център „Незнайко”, 97 СОУ „Братя Миладинови”, прабългарска школа „Багатур”, електронно 
списание БГ Наука, фондация „Арт Еко Свят”, и др. Студенти доброволци имахме от СУ 
“Св.Климент Охридски” (юридически, философски, педагогически факултет), УНСС, НХА, 
НБУ.   
 
 
5. Популяризиране на дейността на Сдружението. 
Уеб страницата на Сдружението продължава да е www.oforum.hit.bg. Уеб страницата за 
Лятната педагогическа академия – www.p-acad.hit.bg се обновяваше редовно. Сайтът на 
Фестивала www.edufest.info през 2010 г. работеше оперативно и публикуваше актуална 
информация. След Фестивала на сайта бяха публикувани над 300 снимки, които могат да 
се видят и изтеглят от всички желаещи, както и презентация. Видеофилм за фестивала 
публикуваха нашите партньори от Тийнпроблем. Създадохме фейсбук на фестивала, 
проучвахме възможностите за реклама на клик.  
 
В Справочника за средното образование публикувахме рекламни страници на Фестивала 
на българското образование и на Сдружението, както и на повечето партньори. За 
Фестивала на българското образование отпечатахме цветни плакати и дипляни, които 
разпространихме в столичните училища.  
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През 2010 г. продължихме да създаваме мултимедийни продукти: традиционният 
мултимедиен диск към Справочника, мултимедиен диск за семинара за училищния пиар, 
дискове за всички програми на Лятната педагогическа академия.  
 
Представители на сдружението участваха през 2010 г. в телевизионни и радиопредавания 
по Канал 1, БТВ, Нова ТВ, BBT, програма „Хоризонт” и  “Христо Ботев” и др. 
 
6. Заключение 
 
Дейността на Сдружение „Професионален форум за образованието” през 2010 г. беше 
доста успешна. Всички наши дейности претърпяха положително развитие и напредък, 
създадохме много нови контакти и партньорства. Сдружението гради добър имидж и 
придобива все по-голям авторитет. Необходима е повече работа по посока на официални 
контакти и работа с институциите, както и по-добро договаряне с партньорите. Имаме 
всички основания през следващата година да планираме участие в повече проекти и 
мрежи, разширяване на обучителната дейност, реализиране на иновационни 
формати.  

Съставил: 

Ю.Анджекарски, 

Председател на Сдружението 

Януари 2011 г. 
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