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1. Въведение

Сдружение „Професионален форум за образованието” е неправителствена организация с 
обществено полезна дейност, регистрирана през 2002 г. Годината 2009 може да се определи като 
цяло като успешна в развитието на организацията, не само защото традиционните дейности по 
издаване на Справочник за средното образование и Фестивал на българското образование 
преминаха добре, а и защото в процеса на работата по тях се създадоха поредица много ценни и 
продуктивни партньорства. Много удачно премина новата инициатива – „Лятна педагогическа 
академия”. Същевременно претърпяхме и известни неуспехи – много от подготвените от нас 
проекти не бяха одобрени; при институционалните партньорства изградихме нови важни за нас 
контакти, но имаме и спад в някои традиционни взаимоотношения.  

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

Традиционно подготовката за издаване на поредното издание на “Справочник за средното 
образование” съвместно с “Образователен форум” ЕООД и „ЕДУ България” ООД е първият голям 
проект в началото на календарната година. От м. януари до м.март се набират клиенти за 
изданието, което вече е безспорен лидер на пазара сред конкурентните издания, както по 
отношение на цена, така и по отношение на пълнота на информацията, дизайна и предпечата, 
качество на изданието. С цветни рекламно-информационни страници в Справочника се включиха 
111 институции, свързани с образованието, от които: 

• 14 частни училища от град София 
• 43 СОУ и гимназии от град София 
• 3 спортни училища от град София 
• 2 училища от други градове (Казанлък, Белово) 
• 11 професионални гимназии  
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• 2 професионални колежа 
• 5 детски градини и центрове (частни) от град София 
• 12 извънучилищни образователни институции - учебни центрове, школи за спорт и 

изкуство; 
• 10 издателства и медии 
• 3 институции от областта на детския и младежки туризъм 
• 6 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 21 училища и НПО.  
 
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, както и на участниците в Лятната педагогическа академия. 
 
 
 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 четвърти път. Датите на провеждането му бяха 22 -
24 април, а мястото на провеждане - партера и полуетажите на НДК. Фестивалът премина под 
знака на Европейската година на творчеството и иновациите, под мотото „Творчество, иновации, 
партньорство в образованието”. 

Като партньори в организацията на Фестивала се включиха 20 неправителствени организации и 
институции в областта на образованието, спорта, културата. Подкрепа получихме от МОН, 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 135 институции участници, от които: 

• 8 частни училища и 1 детски център от град София.  
• 46 ОУ, СОУ и гимназии и 3 общински детски градини (по проект) от гр.София 
• 16 професионални гимназии от гр.София 
• 3 професионални колежа и 3 висши училища от гр.София 
• 3 училища от други градове – Белово, Правец, Костинброд 
• 14 учебни центъра от гр.София 
• 28 неправителствени организации, музеи, центрове за работа с деца, държавни 

институции 
• 24 фирми за стоки и услуги – издателства, образователен софтуер, униформи, училищно 

обзавеждане и оборудване и др. 

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

 Прабългарска школа Багатур 
 Асоциация „Родители” 
 Народно читалище „Бъдеще сега” 
 Софийска духовна семинария „Св.Иван Рилски” 
 Национален политехнически музей 
 Вестник “АЗ БУКИ” 
 Национален дворец на децата – бартер срещу осигуряване от тяхна страна на 
художествено осветление и озвучаване на откритата сцена.  
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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, 
както с НДД, или да се оформя свидетелство за спонсорство, както със Семинарията. В противен 
случай институциите не оценяват в достатъчна степен извършената от нас услуга.  

Важни моменти във Фестивал 2009:  

 Преместването на Фестивала на 1 и 2 етаж на НДК е положително и се оценява 
добре от всички участници. Във връзка с това обаче трябва да се планират по-добре 
творческите зони, така че шумните дейности да не пречат на останалите. 

 
 Успешна работа за изграждане на продуктивни партньорства с неправителствени 
организации. През 2009 г. във връзка с Фестивала поставихме началото на нови 
партньорства с неправителствени организации от образователния сектор, с които имаме 
много допирни точки и ще работим заедно. Това са: 

- фондация „Човешката библиотека” – организация на четящи и пишещи млади хора, 
която организира конкурс за есе „Книгите, които ме промениха”, и писателска 
работилница за ученици на Фестивала,    

- електронно списание „БГ Наука” – младежка организация, поддържаща портала „БГ 
Наука”, която организира конкурс за научно есе по време на Фестивала; 

- сдружение „Център за приобщаващо образование” – организация, която работи с 
деца със СОП, и особено с дислексия;  

- Театър „Цвете” и движението на форум-театрите „Агора” – организации, които правят 
форум театър, или социален театър, те представиха няколко форум спектакъла на 
Фестивала;  

- Съюз на физиците – Софийски клон, който организира в рамките на Фестивала 
демонстрации на опити и уреди по физика; 

- Интересен за нас беше и контактът със студентско-ученическото движение „Призив”, на 
което предоставихме възможност да организира дискусия за образованието с участието 
на ученици и студенти, но за съжаление интересът към тази дискусия се оказа твърде 
слаб. 

Същевременно продължиха и традиционните партньорства с Асоциация „Родители”, 
прабългарска школа „Багатур”, народно читалище „Бъдеще сега”, сдружение 
„Велоеволюция”, сдружение „Знам и мога”, център „Незнайко”. Благодарение на тези 
партньорства по време на Фестивала отново работиха около 20 творчески центъра и 
уъркшопа.  

 Успешни институционални партньорства 

Партньорство със Столична община. Партньорството със Столична община за нашето 
сдружение е от голямо значение и ние с радост и благодарност домакинстваме прояви на 
Столична община в рамките на Фестивала на българското образование. Тази година 
Столична община представи участниците и резултатите от проект, реализиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, свързан с мултикултурното обучение 
и интеграцията на деца от различни етноси в столичните образователни заведения. Ученици 
и учители от 9-те столични училища и детски градини, участници в проекта, проведоха 
дискусионен форум за проекта, демонстрираха художествени и артистични умения, показаха 
мултимедийни презентации за работата си по проекта и резултатите от него.  

Партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси. За нас е голям успех 
включването на Центъра за човешки ресурси във Фестивала на българското образование и 
помощта му в работата на ателие „Проекти”. И двете страни изразихме удовлетворение от 
установените контакти и се договорихме съвместната ни работа да продължи. 

 

 3



По фестивалната програма:  

 ФОРУМИ. Проведоха се предвидените дискусионни форуми: „Иновационни 
образователни инициативи на неправителствения сектор”, „Кариерното развитие на 
младите хора”, „Образователната интеграция – диалог между институциите”, 
„Взаимоотношения на училището и общината по време на финансова криза”, ученически 
дискусионен форум „Какво ме кара да не харесвам училището и какво би ме накарало да 
го харесам”. Най-добра организация имаше на форума за образователната интеграция; 
най-посещаван беше форумът за иновационните образователни инициативи.  

Много успешно беше представен в рамките на Фестивала проектът на Столична община 
„СОЦИО, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
благодарение на който 6 училища и 3 детски градини получиха възможност да се 
представят на индивидуални щандове и да презентират работата си по проекта на 
специален форум. Представен беше и проект на сдружение „Знам и мога”, също по 
ОПРЧР, чрез който ученици от 4 училища имаха възможност да участват в дейностите на 
Центъра за интелектуални игри и дебати. Ние  оценяваме този модел на съвместна 
работа като много положителен и с добър ефект и ще работим за това и в следващите 
издания на Фестивала да се включват презентации и дейности, свързани с текущи 
проекти. 

Препоръки: по-малък брой форуми; зад всеки форум да стои като организатор някоя от 
партньорските организации; по-добра разгласа на форумите. Всички форуми трябва да 
се провеждат в зала, защото иначе зашумяването от концертната програма е голямо и не 
се чува добре. 

 ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ. Работеха следните фестивални центрове: Шах, Център за 
интелектуални игри и дебати, Футбол на маса, Финансови игри, Забавна наука и техника, 
Открита сцена, Караоке център, Арт кафе, Ателие „Проекти”, Спортни игри, Ателие за 
приложни изкуства, Студио “Мода”, Медиен център, Компютърен център, Семинарен 
център на „Админ Софт”.  Всички центрове се радваха на посещаемост и интерес. Удачна 
е схемата със събирането на печати от различни центрове за получаване на награди. 

За първи път няколко медии предоставиха за награди своя продукция: списание „Мода”, 
списание „PC World”, списание «Софтуер&Хардуер», списание «National Geographic», 
списание «Одисей», списание «8». Добре е тази практика да продължи. 

Всички участници във фестивала получиха благодарствени писма и грамоти.  

Преди откриването на Фестивала, на 27.04.2009 г. беше проведена прес конференция в БТА за 
запознаване на медиите с програмата на Фестивала. На тържественото откриване присъства г-
жа Йорданка Фандъкова, и беше прочетен поздравителен адрес от Министъра на образованието. 

По време на подготовката и провеждането на Фестивала, както и след неговото приключване, 
всички актуални материали се публикуваха на сайта на фестивала www.edufest.info. Препоръки: 
дизайнът на сайта се нуждае от сериозно подобрение, а самият сайт – от по-голяма 
оперативност. 

Като цяло, новият формат на Фестивала, на 1 и 2 етаж, дава много повече възможности за 
атрактивни дейности и уъркшопове. Опитът ни за зониране на фестивалното пространство се 
оказа удачен, особено в зоните «Забавна наука и техника», Арт зона, зона за интелектуални игри, 
зона «Открита сцена». Неудачно беше ситуирана зона «Проекти» (шумът от концертната 
програма пречеше на дискусиите), но въпреки това презентациите на проектите се състояха. 
Важно за следващото издание на Фестивала ще бъде да се наблегне на медийното отразяване и 
работата с уеб-сайта.  
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2.3. Подготовка и провеждане на Лятна педагогическа академия 
 
Лятната Педагогическа академия е нова инициатива на сдружението, в отговор на желанието на 
много наши партньори да провеждаме обучения за педагози. Така през 2009 г. обявихме 2 теми 
за едноседмични курсове: „Училищните проекти – от идеята до реализацията” (водещи Юрий 
Анджекарски и Светлана Нанчева), и „Училищният театър” (водещ доц.Александър Илиев). 
Курсовете се проведоха в гр.Приморско, в хотелите „Дюни” и „Екзотик”, в сътрудничество с ВМТ 
„Орбита” – лицензиран туроператор.  
 
По темата „Училищните проекти” се състояха 4 курса с общо над 80 участници – педагози 
(учители и директори) от цялата страна: градовете София, Плевен, Монтана, Белово, 
Вълчедръм, Костинброд, Годеч, Златоград, Плачковци, Пазарджик, с.Варненци, с.Врани кон, 
с.Стрелци и др. В две от смените имахме гост-лектори – колегите от сдружение „Център за 
приобщаващо образование”, които представиха своята дейност,  и от Центъра за развитие на 
човешките ресурси, които презентираха програмата „Коменски”.  
 
В курса „Училищният театър” взеха участие 24 педагози и ученици – ръководители и участници в 
любителски театрални студии от градовете София, Русе, Вършец, Пирдоп, Плевен, и др. Под 
ръководството на доц. Александър Илиев от НАТФИЗ участниците работиха върху пиесата 
„Ромео и Жулиета”, поставиха откъси от нея и заснеха продукцията си.  
 
Всички участници получиха сертификати за участието си в курсовете, както и печатни и 
електронни материали.  
 
Всички участници в Лятната педагогическа академия посетиха организирано тракийското 
светилище Беглик-таш, което се намира в резервата Ропотамо.  
 
Опитът от провеждането на летните курсове за нас беше изключително ценен и положителен. 
Контактите с педагози от цялата страна обогатиха нашата работа и ни дадоха възможност да 
изградим по-непосредствена представа за атмосферата, идеите, проблемите, постиженията на 
педагозите от различни региони. Същевременно позитивниите впечатления от работата (само 1 
курсист от общо над 100 спря да посещава учебните занятия) и положителните отзиви за 
съдържанието и провеждането на обучението са сигнал за нас, че програмата е успешна и 
можем да я продължим и разширим. 
 
 
 
2.4. Семинари и обучения 
 
 
2.4.1 Провежане на традиционен семинар за училищния пиар  
 
На 06.03.2009 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” проведе в залата на 
ДАМС традиционната мартенска среща-семинар „УЧИЛИЩЕТО В ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ” за 
педагози от столичните училища, които работят по проблемите на училищния пиар и реклама. 
Застъпени бяха следните теми: „Иновации и партньорство в училищния PR”, „Визии и функции на 
представянето на училището в Интернет”, „Изграждане и управление на имиджа на училището”. 
Водещи бяха Юрий Анджекарски – председател на сдружението, Мариана Николова от портала 
„Марти Онлайн”, Светлана Нанчева и Василка Калъчева от сдружение „Професионален форум 
за образованието”, Ефрем Ефремов от рекламна агенция БУЛ ГРИМЕКС. В семинара участваха 
около 150 педагози от над 70 столични училища. Всички участници получиха удостоверения за 
участие и комплект материали по разглежданите проблеми. Някои от презентациите от семинара 
са публикувани на сайта на сдружението. 
 
Семинарът за училищния пиар е инициатива, която изцяло се финансира от сдружение 
„Професионален форум за образованието” и има за цел да дава на педагозите както знания и 
умения, така и възможност за дискутиране на необходимостта, методите и средствата на 
училищната реклама и PR. След анализ на проведените 4 семинара ние считаме, че по-добър е 
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форматът, в който участниците са и педагози, и ученици, и решаваме да го възстановим през 
2010 г.  
 
 
2.4.2 Провеждане на семинар-дискусия „Трансфер на модерни и иновационни 
образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективи” 
 
В самия край на Европейската година на творчеството и иновациите и в навечерието на второто 
десетилетие на ХХІ век ние проведохме семинар-дискусия, фокусиран върху опитите за 
трансфер на хуманитарни технологии и авторски образователни модели в българското училище 
в края на ХХ и началото на ХХІ век. Семинарът се реализира в рамките на проекта „Промоция на 
иновационни атрактивни младежки творчески дейности и добри практики”, финансиран по 
програма на Столична община, и се проведе в зала 8 на НДК на 11 декември 2009 г. 
Чрез презентации и дискусия ние повдигнахме и търсихме отговори на въпросите: 

 Имат ли място в училището иновационни и авторски образователни технологии? Трябва 
ли те да се: разрешат, забранят, насърчават, лицензират, игнорират...? 

 Как да преценим, дали една или друга иновация ще бъде полезна и ефективна? Нужна 
ли е апробация, информиран избор на родители и ученици...? 

 Дали модерните образователни технологии са само информационните технологии? Само 
с компютрите ли свързваме понятия като „интерактивност”, „комуникация”, „модерна 
образователна среда”? 

 Нужни ли са на училището модерни технологии не само за обучение, а и за възпитание? 
Съществуват ли такива? 

 Кой събира, изучава и разпространява информация за модерни и иновационни 
образователни технологии? 

 
Семинарът предизвика много голям интерес в педагогическите и научни среди. Презентации и 
изказвания направиха 24 участници – научни работници от СУ „Св.Климент Охридски”, ВТУ 
„Св.св.Кирил и Методий”, ШУ „Константин Преславски”; директори на общински и частни 
училища, представители на неправителствени организации. Водещи на отделните 
презентационни сесии бяха г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО на МОН – гр.София, доц.д-р 
Мариана Стефанова – заместник-директор на ДИУУ – София, Юрий Анджекарски – председател 
на сдружението. Сред най-интересните изяви на семинара се открои изказването на д-р Георги 
Лозанов, създателя на сугестопедията. С материалите на семинара беше направен 
впоследствие мултимедиен диск, който получиха участниците – над 200 човека. 
 
Организирането на този семинар, който премина в позитивна, творческа и дискусионна 
атмосфера, беше много успешна наша инициатива. Считаме, че е добре да поддържаме този 
формат и да организираме подобни срещи веднъж в годината, особено ако имаме 
институционална подкрепа от висши учебни заведения, МОН, Столична община и РИО на МОН.  
 
 
 
2.5. Работа по проекти 
 
През 2009 г. сдружението не успя да спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, но 
работи по проект „Промоция на иновационни атрактивни младежки творчески дейности и добри 
практики на форум на столичното образование”, финансиран по програмата на Столична 
община „Спортни, младежки и детски дейности”. В рамките на този проект бяха разработени и 
представени чрез интерактивни форми (ателиета, студия, уъркшопове, дискусионни форуми) или 
чрез мултимедйни презнтации пред широка аудитория атрактивни модели на творчески 
дейности, които могат да се развиват в училища и в институциите на неформалното 
образование като клубове, или като елементи от по-големи проекти. Някои от представените 
дейности са нови или недостатъчно познати за България – например, ролерданс (танцуване на 
ролкови кънки), джъмп трикс (атрактивно скачане на въже), друм съркъл (атрактивна групова 
техника с музикални инструменти), интерактивен театър (театрални етюди с участие на 
публиката). Част от резултатите от дейностите по проекта бяха представени на Фестивала на 
българското образование.  
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Помощ за разработване на проект оказахме на Социално-педагогически интернат – с.Варненци, 
по програмата „Активни и здрави” на фондация „Д.Бербатов”, за реконструкция на спортните 
площадки в двора. За съжаление, проектът не беше одобрен.  
 
Отчитаме като необходимост за в бъдеще да разработваме и подаваме повече проектни 
предложения, по повече програми, както и да участваме като партнираща организация или 
подизпълнител в проекти на наши партньори. 
 
 
3. Партньорства  
 
През 2009 г. представители на Сдружение „Професионален форум за образованието” работиха 
съвместно с различни наши партньори – училища, НПО, институции: 

- доброволец на сдружението водеше група за личностно развитие с ученици в СПГЕ 
„Джон Атанасов”; 

- представители на сдружението проведоха срещи с училищните медийни екипи на 
НПГПТО „М.В.Ломоносов” и ПГАВТ „А.С.Попов” – гр.София, СОУ „Александър Иванов” – 
гр.Белово, СОУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Козлодуй; 

- представители на сдружението участваха в обучение на фондация „Еврика” за работа с 
талантливи деца (финансирано по ОПРЧР); 

- участвахме в изложението на частните училища на БАЧУ и панаира на образованието в 
Пловдив на Европейския колеж за икономика и управление; 

- участвахме в Събор на прабългарска школа „Багатур” край Мъглиж; 
- участвахме в срещите на Националния съюз на работодателите в системата на 

народната просвета; 
- участвахме в събития на фондация „Човешката библиотека” и народно читалище 

„Бъдеще сега”,  
- участвахме в срещите на Столичния консултативен съвет за образованието. 

 
Същевременно считаме, че някои от традиционните ни партньорства тази година не бяха 
достатъчно интензивни и не се реализираха в реални дейности. Ще бъде необходимо през 
следващата година да поддържаме по-редовни и интензивни контакти с нашите партньори и с 
различните институции, за да бъдем по-информирани за техните дейности и по-мобилни. 
 
 
 
 
4. Приобщаване на нови доброволни сътрудници 
 
През 2009 г. в работата на Сдружение „Професионален форум за образованието” се включиха 
отново над 50 доброволни сътрудници - ученици и педагози от столични училища,  
представители на партньорски неправителствени организации, студенти. Сред тях са ПГИЧЕ 
“Св.Методий”, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 130 СОУ “Стефан Караджа”, Първа английска езикова 
гимназия, Втора ангилйска езикова гимназия, ПГТМД, ПГО "Княгина Мария Луиза", ПГАВТ 
„А.С.Попов”, СПГЕ „Джон Атанасов”, ТУЕС, НПГПТО „М.В.Ломоносов”, 7 СОУ 
„Св.Седмочисленици”, център „Незнайко”, 97 СОУ „Братя Миладинови”, страйкбол клуб „Витоша”, 
прабългарска школа „Багатур”, електронно списание БГ Наука, фондация „Човешката 
библиотека” и др. Студенти доброволци имахме от СУ “Св.Климент Охридски” (исторически, 
философски, педагогически факултет), УНСС, НХА, НАТФИЗ.  
 
 
5. Популяризиране на дейността на Сдружението. 
Уеб страницата на Сдружението продължава да е www.oforum.hit.bg. Създадохме и уеб страница 
за Лятната педагогическа академия – www.p-acad.hit.bg, на който публикувахме програмите на 
курсовете и условията за участие. Сайтът на Фестивала www.edufest.info през 2009 г. работеше 
оперативно и публикуваше актуална информация. След Фестивала на сайта бяха публикувани 
над 200 снимки, които могат да се видят и изтеглят от всички желаещи. Считаме, че по 
отношение на присъствието ни в интернет пространството имаме напредък, и ще продължим да 
работим в тази посока.  
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В Справочника за средното образование публикувахме рекламни страници на Фестивала на 
българското образование и на Сдружението, както и на редица наши партньори. За Фестивала на 
българското образование отпечатахме цветни плакати и дипляни, които разпространихме в 
столичните училища.  
 
През 2009 г. създадохме повече мултимедийни продукти, отколкото в други години. Освен 
мултимедийния диск към Справочника, направихме такива дискове за семинара за училищния 
пиар, след семинара за иновационните образователни технологии, както и за двете програми на 
Лятната педагогическа академия. Отзивите за нашите мултимедийни продукти са много добри, и 
намерението ни е да развиваме този тип информационно-презентационни продукти. 
 
Представители на сдружението участваха през 2009 г. в телевизионни и радиопредавания по 
Нова ТВ, BBT, програма “Христо Ботев” и др. 
 
6. Заключение 
 
Дейността на Сдружение „Професионален форум за образованието” през 2009 г. беше успешна. 
Продължиха всички дейности и повечето традиционни контакти. Създадохме много нови контакти 
и партньорства, и започнахме нов формат – Лятна педагогическа академия, който според нас е 
перспективен и важен. Сдружението повишава своя капацитет и популярност, придобива все по-
голям опит и авторитет. Това дава основания през следващата година да планираме 
разработване на повече проекти, разширяване на семинарно-обучителната дейност, 
укрепване на партньорската мрежа, реализиране на още иновационни формати.  

Съставил: 

Ю.Анджекарски, 

Председател на Сдружението 

Януари 2010 г. 
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